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 تقديم

البتحو  وللاتتو  الود حود ،ووا   يعد تحليل النصوص الصحفية من الموضووات  الممموة لللتلو  و 
ووحل ب صووول التحليوول العلمووف  لت ،وويو تحليوول صووحفف المووف ي وووت الوود  فاوول موونمت يحتووتم هلوود موونمأ يبصا

 قوااد حا،خة وأ،و ثتبتة  مت يفضف لنتتئأ تعزز فممنت العتت لإلاالت بعتمة وللصحتفة بوجه ختص.
عمموت ليكواال مصوللحتح يحتوتم ولعل مصللح تحليل النصوص ينللق مون المتوين معوحوفتين توت جم

لخبحة معينة  وفممه يمنحنت ال دحة الد فمت الم صود منه فف ال الت من العوت أو فن من الفنوون. فمفمووت 
النص لغة  ي خذ معوتنف اديودة  ويختلون مون الوت هلود الوت ومون حتلوة إخوحف  بول هن مفمووت الونص انود 

تحاز فف اإلنتتم اإلاالموف وواإنوواا الصوحفية العديودة  العتمة يحمل دالال  مغتيحة  هال أنه فف اإلاالت ي
 من خبح وم تل وت حيح .....

ومون خوالل التحليوول يماون الوصووول هلود أحاووتت اديودة الود أكووختص مون خووالل تحليول نصوصوومت  
،ووووا  اتنوووو  اإحاوووتت بووووتلجودة أو ال،وووولحية أو اإنتقوووة أو العمووووق.. ومعحفووووة اتجت تتموووت هن اتنوووو  موووو  أو 

تحليول تعنووف بتلن،وبة للعنتصوح الملمو،ووة تجزئتموت هلوود جزيئوت  بغوحك معحفتمووت  واوذل  فوو ن ضود...فالمة 
لود العموق الموحاد موون  وذا الونص الم وحو  أو الم،ووموا أو  تحليول النصووص يحموف للوصوول هلوود الجوو ح  وام

مون  المحئف. وبمذا نجد أن تحليل النصوص  و املية امي وة اتيتموت الوصوول هلود المفمووت العميوق الموحاد
 وووذا الوووونص أو ذا   وا،ووووتخالص الغتيووووت  منووووه بكووووال الموووف موووودحوو  إن الوووونص فووووف جووووو حل ح،ووووتلة  

 والوصول هلد امق المضتمين اتية بحد ذاتمت.

وفف معظت الحتال  يتت تنوتول التحليول بلوحق اديودة وتتعودد ت نيتتوه  بول نجود فوف اول تحليول لحي وة 
مان هخضتا النص الصحفف ملبوات أت م،وموات أت تختلن ان اللحق الم،تخدمة فف تحليل آخح  امت ي

محئيووت إاثووح موون أ،وولو  موون أ،ووتلي  التحليوول  لووذل  حتولنووت فووف  ووذا الم ووحح تنووتول لووحق التحليوول اإاثووح 
كيوات  واإاثح قحبت من الممتح،ت  الممنية اإلاالمية بعتمة والصحفية بكال ختص  آملين أن ياون  ذا 

،وومتمتح فووف هثووحا  معووتحفمت ومعلومووتتمت الم ووحح لبنووة الميووة مضووتفة للخووحي جين فووف  ووذا التخصووص  وي،وومت وام
 النظحية والعملية.

 ،تئلين المولد التوفيق وال،داد
 المؤلفون  



 

األولى    التعليمية الوحدة

 

النصوص   تحليل

 
 

 

التعليمية : األهداف  

ارً على أن: ارسة هذه الوحدة التعليمية يجب على الطالب أن يكون قاد  بعد د
يعحن معند تحليل النصوص وأ دافه.  1 .
اح،تمت. ا 2 يتعحن الد بدايت  تحليل النصوص ود .

ايتعحن الد الوحدا  الماونة للنص  وايفية تفايامت. 3.  ا

 

 

 
 

 

 
النصوص    تحليل

 

م دمة.  1 .
بدايت  تحليل النصوص.  2 .
مفموت التحليل.  3 .
اإبنية النصية. ا 4 .

 
 
 
 
 



 

 مقدمة: -أولً 
لد نحو يتمياز اتلت اليوت ب،للة و،تئل اإلاالت ا

يجعل منمت ظت حة لت ي،بق لمت مثيل فف تتحيخ 
البكحية  هضتفة هلد تنواا و،تئل اإلاالت  ذل  ف ن 
التلواح التانولوجف العلمف واالجتمتاف يضين هليمت 

 الجديد بت،تمحاح.
الم صود بو،تئل اإلاالت جملة و،تئل االتصتل 
الم حو ة والم،مواة والمحئية  وأ مية  ذل الو،تئل ال 

 تمثال فف الدوح اإلخبتحي والتث يفف فح،  ت

 

ممت يجعلمت وتغييح الحأي واالتجتل  فف توجيه ال،لو  تبعتح لذل  بل هن خلوحتمت تتجلاد فيمت تمتح،ه من ت ثيح 
 صبح  تمثال ف ال ت ن اند حدود الن ل والوصن  بل تتعداف ذل  هلد خلق ظحون التوقا   وصن  الظت حة.

ة ال،الح؛ بل تفوقمت بتاتبتح ت صنتاة للفاح والوجدان   فمف ،ين ذو حداين  هذ أ ت صنتاة تضت ف صنتا
يمان أن ُت،خاح لخدمة اإلن،تن وتوايته وتث يفه وتنكئته التنكئة ال،ليمة  وذل  يعدا مللبتح  ويمان أن ُت،تخدت 

،لبف ينبغف تالفيه  فف الوق  نف،ه إاحاك تدميحية تخحا  الفاح وتزحا الفتنة فف المجتمعت   و ذا جتن 
 واتختذ اإلجحا ا  التف تافل الحيلة والحذح منه.

ختصة ودالالته وأبعتدل المختلفة هلد هثتحة جملة من بعتمة والصحتفف بُيفضف اال تمتت بتلنص اإلاالمف 
الت  ذا اتن الت اإد  يمتت بتلنصوص اإدبية  ف ن الت اإلاف .والح،تلةال ضتيت  تتعلق بتلمح،ل والمتل اف 

يمتت بتلنصوص اإلاالمية  و"الت النص يتاائ بصفة ختصة الد مجتل الل،تنيت   بدحا،ة الملفوظت  
تصة بمت  والتف ال يمان وصفمت بوا،لة ال وااد اللغوية  من  ذل لمخاللغوية بالايتمت واإكاتل واإبنية ا

حي  يحف العلمت  أنه الممثل الحدي  الزاوية ف ن الت النص ي تح  من الميدان الذي اتن مخصاصتح للبالاة  ب
ذا اتن  "التداولية"  ف أحد  فحوا العلوت اللغوية  و ف التف تعند بتحليل امليت  الاالت والاتتبة   لمت  وام
ووصن وظتئن اإقوال اللغوية وخصتئصمت خالل هجحا ا  التواصل بكال اتت  ممت يجعلمت ذا  صبغة 

لبالاف الجديد فف الت النص يتيح له تكايل منظومة من اإلجحا ا  تنفيذية املية  ف ن اندمتم الخلت  ا
المنمجية ال تبلة للتلبيق الد الم،توف التداولف. بحي  يتاوان لدينت جمتز معحفف وبالاف مب،ال  ن،تلي  أن 
نختبح به النصوص المدحو،ة  ون يو خصتئصمت ووظتئفمت بكال يخض  دائمتح للتعديل والتلويح  بفضل 

المعتحن العلمية التخصاصية. وم  أن اثيحاح من الجوان  الت نية فف تحليل الخلت  اإدبف والاكن  مات،بت 
ل هلد لغة امية  ف ن حصح ت ايح قتبلة لالد  ذا التب،يل اإولف  و اصية ان فعتليتته وجمتليتته  لتحوا



 

مة اتجلة لتحدي  الفاح اللغوي وم تحبتمت بمفت يت أاثح نضجتح وتحايبتح  وأكدُّ تالؤمتح م  لبيعتمت يظل مم
 . 1وواإدبف فف اتلمنت المعتصح"

 

 بدايات تحليل النص: –ثانياً 
هذا اتن المت  ال حن التت،  اكح ومفاحول اتابعوا 
المنت أ التلواحية ال،تئدة فف ذل  الحين فف دحا،تتمت 

أحد  وتحليالتمت للث تفة اإلن،تنية بكال اتت  امت فعل
فف الواليت  المتحدة   2وحيةحوااد المدح،ة التلو 

تن" فف اتتبه والمجتم  ال ديت   ا"لويو موح اإمحياية 
أحد أاالت المدح،ة  أو المنت أ االنتكتحية امت فعل

حافتون هليو  ،مي " فف اإ،تحالف: "ا 3واالنتكتحية
ذا اتن المت  ال حن العكحين اتتبه وانتكتح الث تفة    وام

 
ف وأ،تليبه التف ،يلح  الد مداحو النصن اإول من ذل  ال حن  ف ن العلمت  اتابعوا منت أ التحليل الوظيف

خضعوا ا ود الثمتنينيت  والت،عينيت  من ال حن العكحين والمفاحين الذين بحزوا الد ال،تحة الفاحية خالل 
ومت بعد    4وبنتئيةفف تحليل الث تفة للتيتحا  الفاحية الجديدة  وا،تحكدوا فف تحليالتمت بتلنظحيت  المعتصحة اتل

                                                 
 164العدد ، لمعرفة، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابالنص، عالم ا صالح فضل: بالغة الخطاب وعلم -(1)

 . 8ص ، 1992شهر آب 
  تمن أقدت النظحيت  التف ا،تخدم  لتف،يح الظوا ح االجتمتاية والث تفية  ومن أ ت حوادتعد المدح،ة التلوحية  –  2(

 جيمو فحيزح . -ادواحد تتيلح -متالفن -حي مين ن -بتخوفن -داحوين -لويو  نحي موحجتن -و حبح  ،بن،ح
فف ال من الواليت  المتحدة اإمحياية وألمتنيت ظمح  المدح،ة االنتكتحية فف النصن الثتنف من ال حن التت،  اكح   - 3

ل االحتاتات  يتت أاثح مت يتت ان لحيق الت ليد واال،تعتحة  بفعتنللق من فاحة مكتحاة مفتد ت أن نمو المجتمعت   وبحيلتنيت 
وتتج،د فاحة االنتكتح فف وجود محاز حضتحي أو ث تفف تنت ل من خالله ال،مت  الث تفية هلد مجتمعت   الث تفية بين الكعو  

  مصح فف العمود ال ديمة  الغح  فف العصح الحدي  .أخحف والمالل الخصي  فف العصح الحجحي  
المعحفة بتاتبتح ت  فانظحية فيمت ينظح هل  ق،ت هلد ق،مين حئي،ينمت ت ،يم بنتئية  يماننظحية اللاديدة لعحيفت   نت  ت - 4

تحف أن ال فحد يبند المعحفة بنف،ه  والد ذل  فتلمعحفة يتت بنتؤ ت وال يتت تل يمت بصوحة ،لبية  ووظيفة المعحفة الد ذل  
لت  الع لية حتتم هلد بنت  أو هاتدة بنت  المخلا يت التعلا يحد   فلاو التعلت   فق،ت ثتن ينظح هلد البنتئية انظحية ف  و تايفية

يمح بمت  كخصف للمعند من خالل الخبحا  التفللفحد بوا،لة امليت  ا لية معينة  والد  ذا فتلعلت يحد  نتيجة تولد 
 المتعلت.



 

"جت  دحيدا"   الفيل،ون الفحن،ف اند  7ووالمتداية الث تفية  والتفاياية  6و  بل وبتلتتحيختنية الجديدة 5والحداثة
واثيحاح مت ا،تعتنوا بتإ،تلي  واالتجت ت  الن دية فف التحليل النف،ف اند "جت  الاتن" وذل  بمدن الوصول 

فف التحليل  ومحتولة حبل  ذل اإفاتح بمكاال  التغييح االجتمتاف  هلد أابح قدح ممان من التعماق 
والث تفف فف العتلت المعتصح وقضتيتل  م  اإخذ فف االاتبتح فف اثيح من اإحيتن: متللبت  الم،ت بل  وفف 

 . 8والوق  نف،ه ادت هافتل البعد التتحيخف
انممت من ح،تئل هاالمية جز اح من الث تفة بلبيعة الحتل يعدا اإلاالت اتمة والصحتفة ختصة ومت ينتأ 

 .النصوص اإلاالمية لمنت أ التحليلال،تئدة فف المجتم   وبتلتتلف تمان اال،تفتدة فف تحليل 
 صيته ذاا الذي اإلاالمية  الح،تلة محتوف أو لمضمون الامف التحليل اإلاالمية الدحا،ت  واحف 

. االتصتل أبحت  فف للمحتوي الامف التحليل بعنوان 1952 اتت نكحل والذي الكميح  "بيحل،ون" بفضل
 جز اح  وأصبح  اإلاالمية  الدحا،ت  الامف التحليل ت تليد ،تد  وآخحون "بيحل،ون" م،ت مت  هلد وا،تنتداح 

 ان والبعد بتلتحياز واتامم  الايفية الدحا،ت  ُاياب  بينمت اإلاالمية  الدحا،ت  ح ل فف البحثية الت تليد من
 .ايةالموضو 

                                                 
ة نظحية  ف نظحية معتصحة جت   لت ييت وانت تد النظحيت  ال،و،يولوجية اإخحف  و ف بمثتبمت بعد الحداثة   - 5

هلد حد أصبح   ذل المعحفة ذا  لتب    ح المعحفة اإلن،تنيةي،و،يولوجية ذا  لتب  ن دي  تمدن هلد البح  ان أ،و لتف،
  .اتلمف
ت  تبلوح  0771و 0791تعد التتحيختنياة الجديدة من أ ت نظحيت  اإد  التف ظمح  فف مدة مت بعد الحداثة  مت بين  - 6
تمدن هلد فمت العمل  أو اإثح اإدبف ضمن ،يتقه التتحيخف  م  التحايز الد التتحيخ اإدبف ضمن ح ل الن د  و  تح فعلي

والث تفف  واالنفتتح أيضتح الد تتحيخ اإفاتح. احَتَبل  بمفموت التتحيخ والتلوُّح التتحيخف والث تفف  وقحا ة النصوص والخلتبت  
ت،تاكتن اإن،تق الث تفية الُمضمحة  وانت تد المؤ،ا،ت  ال،يت،ية المميمنة  التتحيخية فف ضو  م تحبة تتحيختنية جديدة  ُتعند ب

 وَت ويك الم وال  المحازية ال،تئدة.
تتلخص النظحية التفاياية لدف دحيدا فف ن د المحازية اإوحوبية بتكاالتمت اإاثح حداثية من خالل م،ت لة جذحية لال  - 7

يمت الفل،فة الغحبية منذ المححلة اليونتنية هلد العصح الحدي . ووجد   ذل النظحية لحي مت الم وال  الميتتفيزي ية التف ُبني  ال
هلد المجتل اإاتديمف العحبف ان لحيق نخبة من أ،تتذة الفل،فة بتلجتمعت  المغحبية الذين ا،توابوا الدحو التفاياف وتحجموا 

تمت  وت ديت المفتحقت  فمت لبيعل حا ة النصوص  بدقة  ل  ف نظحيةالتفاياية و   بعك اتتبت  صتحبه هلد اللغة العحبية
 وأي قحا ة مت بين ال،لوح .والتنتقضت  الخفية هلد العلن  

 –بيتح ل.بيحجح  – تبحمتو يوحجين  تبح متو  –هيد  احيزويل وآخحون: التحليل الث تفف؛ أامتل ميكيل فواو  -  8و
  8112اتت المحاز ال ومف للتحجمة  ال ت حة :   0لة أحمد أبو زيد  متحي دوجالو  تحجمة فتحوق مصلفد وآخحون  محاجع

 . 2ص



 

 قتت حي  العلمية  والمجال  اإمحياية اإلاالت واليت  أق،تت فف الظت حة  ذل ا،تمحاح "تومبانو" ويحصد
 ووجد  1994 -1988 من الفتحة فف اإمحياية اإلاالمية المجال  فف المنكوحة البحو  ملخصت  بتحليل
 ال،تئد االات تد  مت اتملين  ضو  فف ذل  "تومبانو" ايفية  وف،اح بحو  منت أ ا،تخدم  ف ل بحو  ،تة
 المضمون تحليل الد التدحي  ن ص هلد هضتفة الايفية  البحو  تنكح ال العلمية المجال  ب ن البتحثين بين

  . 9والايفف
 مجتل فف اإول بتال تمتت فعليتح  تحظ لت اإلاالمية النصوص فف الح،تئل أن 1998 اتت ح"غ"لن يذاحو 

من  الت،عينيت  فف البحو  من اثيح وظمح  اإخيحة  ،نة العكحين هلد ةاكح  الخمو خالل اإلاالت بحو 
 أن حات وذل  اإلاالمية  للح،تئل المجموات  أو اإفحاد وا،ت بتل هنتتم امليت  الد ال حن المتضف  تحااز

 للنص أن الا ه الذاتية  وتجتحبمت وخبحاتمت الكخصية لحيتتمت وف تح  اإلاالمية النصوص يف،احون المتل اين اإفحاد
 . 10وتف،يحاتمت الد حت،متح  ت ثيحاح  ذاته

 انصبا  التف االنت تدا  من اثيح ظموح من تمن  لت الامف التحليل وأدوا  منت أ و يمنة ،يتدة أن الد
 مجحاد هلد النص  وتحويله تفتي  هلد تنزا التف الاماف المضمون تحليل فئت  موضواية وادت الد كالية

 التحليل ااو الامف فتلتحليل يحملمت  التف المعتنف أو معند النص ان تاكن ال يةهحصتئ وبيتنت  أحقتت
 بتلمعتنف االاتحا  ادت ان فضالح  الفتال  ال وف داخله  ومنظوح واالقت  النص ،يتق يممل الايفف

 . 11والنص فف الظت حة ايح أو الضمنية
 دحا،ة فف الايفف للتحليل دوا وأ منت أ ال،تخدات محتوال  -والد ا،تحيت  -تظمح بدأ   نت من

 لانمت واإلجحائف  المنمجف التاتمل أو الوضوح وادت والخلل دبتلتحدا  البداية فف ات،م  اإلاالمية  النصوص
  .12واإلاالمية الدحا،ت  مجتل فف ال،تئدة للت تليد يوالتحدا  المواجمة من نواتح  كال 
 ا،تخدات هلد اإلاالت مجتل فف اال،اندنتفيين ينالبتحث من ادد اتجه المتضف ال حن ،بعينيت  ملل  فف
 االقت  الد حااز الذي اإلن،تنف بتالتجتل التوجه  ذا هيديولوجف  واحن منظوح للمحتوف من الايفف التحليل
 من م،تفيداح  الايفف التحليل أدوا  لتلويح ،عد امت انمت  التعبيح اإلاالمية النصوص تحتول التف ال وة

 أبحز من واتن النص  وتحليل   دالليةالووال،ميولوجية  اللغوية الدحا،ت  مجتل فف قتح ا  الذي التلواح
 ذاته  حد فف اتية ليو الايفف التحليل أن أااد الذي الح،ن"  "بيتح الدانمتحاد البتح  االتجتل  ذا ممثلف

 المالحظة والد مت تحليل المزم  المتدة لمصتدح الدقيق الد الفحص للمحتوف ي وت الايفف التحليلذاح أن و 
                                                 

  المرجع السابق. محمد شومان: - (9(
 سابق.ال مرجعالشومان: محمد  – (10(
عواطف عبد الرحمن، نادية سالم، ليلي عبد المجيد: تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية، القاهرة، العربي للنشر  - (11(

 .56، ص1983،والتوزيع 
 سابق.ال مرجعالشومان، محمد  – (12(



 

 ت بال هلد هضتفة اآلخحين  نظح بوجمت  أيضتح  اال تمتت م  بتلتحليل  ي ومون للذين الذاتف والفمت الصحيحة
  . 13والتف،يح هاتدة نتتئأ
الخلت    تحليل منمجية تبناد بتتجتل المتضف ال حن من الثمتنينيت  فف الايفف التحليل محتوال  تلوح و 

الد  االتفتق ادت وحات.  14والبنيوية بعد مت اتجتل بميمنة المحتوال   ذل ت ثح  وقد ي الن د الخلت  وتحليل
 مفموت نك  وقد اإلاالمية  النصوص تحليل فف وا،  الد نلتق ي،تخدت أصبح أنه هال الخلت  مفموت

"،و،يح"  تلأمث اإوائل اإل،نيين أن حات الحدي   اللغة الت أو واإل،نية اللغة دحا،ت  هلتح فف الخلت 
  1981 – 1896 جتاب،ون"حومتن "الحو،ف و   1965 -1899 ن"ي لم،للويو "الدانمحاف و   1857-1913

نمت الخلت   موضوا ينتقكوا لت وايح ت  اإل،نية الدحا،ت  فف الخلت  م، لة لحح من أول "بي،نو" اتن وام
-1902 بنف، "أميل " الفحن،ف يدالد  جت   الخلت  م،تئل فف الابيحة اإل،نية الن لة   ولان1943 اتت

1967).  
 النصوص تحليل من ال حن المتضف ح ل ال،بعينيت  وأوائل ال،تينيت  فف  دالليةالو قتد  ال،يميولوجيتو 

 فف الح ل  ذا الد اإيديولوجف التحليل  يمن بينمت المعند  لتحليل أ،لوبتح  للبتحثين ووفاح  اإلاالمية 
 والبنية المعند بين العالقت  فف للتفايح بمنمأ البتحثين زود وقد متنينيت  الث وبداية ال،بعينيت  أواخح

 النصوص تحليل امليت  ت ود التف  ف الخلت   ونظحية أصبح  الثمتنينيت  منتصن االجتمتاية  ومنذ
 ية  مناالجتمتا والبنية المعند بين العالقة فف التفايح هاتدة هلد البتحثين الخلت  نظحية ودفع  اإلاالمية 

 ال تعدا ،للة  و ف المعند نف،مت فنظت ختحجه  من المعند وليو نظتت داخل من الد ال،للة التحايز خالل
 المحتبلة المعتنف بب،تلة لي،  هنمت داللة  ذا  ممتح،ت  خالل من بل اللغة بنية مثل انظت  ب،مولة تظمح

 .االجتمتاية بتلممتح،ت 
اتدة صيتاتمت. وي وت الت  تلفةلمخلحق ايمتت ال من الت النفو والتحبية بتلو  لفمت النصوص وا،تذاتح ت وام

ين ببحوو  التوو ثيحا  التووف تحوودثمت النصوووص الوود آحا  و،وولو  المتل اوو الوونفو االجتمووتاف والوووت االتصووتل أيضووتح 

                                                 
 سابق.ال مرجعالمحمد شومان،  – (13(
البنيوية  ف لحي ة متبعة فف البح  العلمف  تمتت بدحا،ة البند الماونة لألكيت  والعالقت  بينمت  بتالاتمتد الد  -  14(

تح فف تعتليمت ودحا،تمت وتحليلمت لمذل العنتصح وحبلمت انتصح اتللغة والث تفة ال،تئدة والع ليت  المنتكحة فف المجتم  واإفا
م  بعضمت لتف،يح ودحا،ة اإلن،تن من اتفة جوانبه  انتكح  امنمأ بحثف ولحي ة للتف،يح فف اتفة العلوت والمعتحن واإفاتح  

لد العمل الد تفاي  العلوت ف صبح االاتمتد اليمت ابيح خالل الدحا،ة والتحليل. وأدف االاتمتد الابيح الد مفموت البنيوية ه
وتفحاامت هلد الوت جزئية.. أمت "مت بعد البنيوية" فجت   حداح الد "البنيوية" نف،مت  وا،تلتا  نفف هماتنية هجحا  الدحا،ت  
المعم ة التف تف،ح الظوا ح المتعل ة بتإلن،تن ان لحيق دحا،ة البند الماونة اتللغة والث تفة ودا  هلد ا،تخدات التلواح 

 التتحيخف  والق  انت تدا  اداة  ب،ب  ا،تخدات المنظحين لمت لمفحدا  مع دة بعيدة ان المعتييح العلمية المتبعة.



 

 . ولحق تفتالمت لتحديد اإكاتل النصية للتواصل فف مختلن المواقن والمؤ،،ت
ع وودين اإخيوحين موون أن التلوووح الوذي حوود  فوف ال بيود

ال حن المتضف  و الذي أدف هلد أن تصبح مكواال  
 تلفوةلمخالتحليل النصف وأ دافه الموزاة الود العلووت ا

لدحا،وووة متاتملوووة جديووودة  مكوووتحاة بوووين تلووو   موضوووواتح 
 ب نمت دحا،وة "ابوح تخصصوية". العلوت  توصن أ،ت،تح 

 بنووت  الوود ذلوو  فووف وصوونالوونص مممووة الووت  وتتمثوول
اخليووووووووووة والختحجيووووووووووة لألبنيووووووووووة النصووووووووووية العالقووووووووووت  الد
وكوحح المظوت ح العديودة إكواتل  تلفوة لمخبم،تويتتمت ا

التواصوول وا،ووتخدات اللغووة  امووت يووتت تحليلمووت فووف العلوووت 
 المتنواة.

 

تحليول الخلوت   ا،ت ح  ذا المفموت الحدي  لعلوت الونص فوف ا ود ال،وبعينيت  مون ال وحن المتضوف  وي،ومد وقد
«Discourse Analysis». 

منوووذ فتوووحة لويلوووة  واوووذل  ابوووتحة وت ويووول  الوووحات مووون أن مصوووللح وتحليووول النصووووص  اوووتن معحوفوووتح  الووودو 
د للنصووص اإدبيوة  هال أن النصوص  ختصة فف الدحا،ت  اللغوية والن دية  تل  التوف تعنود بتلوصون المحودا 

وأنمتلموت  صووصلن. فمو من نتحية يكيح هلود جميو  أنوواا االت النص يلمح هلد كف  أاثح امومية وكموالح 
اموت أنوه مون نتحيوة أخوحف يتضومن جملوة مون اإلجوحا ا  النظحيوة والوصوفية والتلبي يوة  تلفوة لمخفف ال،ويتقت  ا

 ذا  لتب  المف محدد.
أن نؤاود الوحبل بوين انتكوتح الوت الونص وذيووا  وينبغف

 التحلوووووويال  النصووووووية فووووووف مختلوووووون العلوووووووت اإلن،ووووووتنية
عوددة فيموت. مون واالجتمتاية الحديثة  وبحوز منت أ مت

 أ ممووت مووت نمتووه الوووت االتصووتل الحديثووة وألل وو  اليووه
انظح الوحودة التعليميوة الختصوة  – وتحليل المضمون 
 وصوووون الووووذي ي،ووووتمدن أيضووووتح  -بتحليوووول المضوووومون 

يصوووودق  تالنصوووووص بلحي ووووة وابووووح تخصصووووية   اموووو
ذلوووو  الوووود تحليوووول المحتدثووووت  والحووووواحا  فووووف المووووف 

  واالجتمتا. النفو



 

موووة أن العلوووووت الجديووودة تنمووووو اتخصصوووت  موووون قلووو  الوووووت أخوووحف قتئمووووة بو،وووتئل مت تلعووووة. وال تاووودة العت
نبت  فف اللحظة التف تبين فيمت أنه فف مجوتل "ف وه اللغوة"  فتتجت ت  البح  فف "الت اللغة" أو "اإل،نية" مثالح 

منوووووت أ التتحيخيوووووة فووووو ن ال -ختصوووووة اإلمتنيوووووة  ولغوووووت  اآلدا  اإجنبيوووووة بتلن،وووووبة لموووووت -  15و"الفيلولوجيوووووت" وأ
ا  الجديدة. اندئذ وجم  العنتية هلد واإلجحا لت تعد اتفية لتضمن المبتدئ  -وحتد الوصفية  -والفيلولوجية 

 . 16والنظحي اللغةممت أدف هلد بحوز نظحية اللغة ونكو  الت " "اللغة بتاتبتح ت نظتمتح 
أت    فتلنص اندل ،وا  اتن ماتوبتح يحف وبتخ   أنه حي  ال يوجد نص فليو ثمة موضوا للبح  والتفايح

. الوود اوحةلمجيعوود مووتدة أوليووة ت وووت بتحليلمووت اإل،وونية والفل،ووفة والن وود اإدبووف وايووح ذلوو  موون العلوووت ا كووفت يتح 
أ،ووتو أن الووونص  وووو تلوو  الواقعوووة المبتكوووحة التوووف تت ،ووو اليموووت  وووذل العلووووت وتوودوح حولموووت. ،ووووا  اصووولبغ  

ت تنوا  التعحيفوت  التوف تعلود للبالاوة فوف تتحيخموت اللويول واختللو  فوف بتللتب  الفاحي أو العتلفف. وممم
 . 17وتصوحاتمت هال أن مصيح ت يؤدي هلد أن تتوحد من منظوح اتت بتاتبتح ت "الت هنتتم النصوص"

 والتلبي ت  النظحية فف الاتتبت  ال ك  أن  نت  قلة
النص اإلاالمف  أو النص  تحليل مجتل فف العملية

تحليل الخلت   أو تحليل الصوحة أو  الصحفف  أو
 النظحي الت صيل أ مية تبحز  نت تحليل اإلاالن  من

 والدحا،ت  فف البحو  للموضوا  و نت  ندحة
 النص الصحفف. تحليل ان العحبية بتللغة الماتوبة

هن تحليل النصوص اإلاالمية ومن ضمنمت 
النصوص الصحفية  يمدن هلد فمت االتجت ت  

 ت وتتباعمت والت ثيحا  والمؤثحا  التف العتمة وتحديد
تخض  لمت العملية اإلاالمية  و ذا ي تضف حصد 

 وتتبا  التغييحا  والتعديال  العملية  ماونت   ذل
 

 

                                                 
الت اللغة الم تحن  فحا من فحوا الت اللغة أو الل،تنيت  التف تحاز الد م تحنة اللغت  لتحديد الصلة التتحيخية  ف  -  15(

اتدة بنت  مجتم  اللغت  ال،تب ة وتحديد   كتح  للغةبينمت مثل ال حابة الوحاثية اإصل الم وتمدن هلد بنت  العتئال  اللغوية وام
اتدة حا  التف أد  هلد ظموح اللغت  بتلكال الذي تاون اليه فف ال منل ة من أالتغيا  جل الحفتظ الد ،المة المصللحت  وام
 .البنت 

 .229رجع سابق، ص صالح فضل: بالغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، م - (16)
 .233سابق، صال رجعمال - (17)



 

التف تلحأ اليمت  والدوح الذي تؤدايه فف ا،تمحاحية الحيتة االجتمتاية وتمت،امت  ودحا،ة مظت ح تل  
 العملية وانتصح ت.

 
 "تحليل النص": مفهوم -ثالثاً 

ال ك  أن موضوا "تحليل النص" أصبح يحتل ماتنة ممماة فف الدحا،ت  اإلاالمية  نظحاح إ مية مت ياة 
النص وتاوينه وتلواح داللته  وفمت الح،تلة اإلاالمية المحاد هيصتلمت للمتل اف  بد اح من نكو  بواا  التححيح  

اإخيحة التف يتج،اد فيمت خبحاح أو م تالح أو تعلي تح أو ل ت ح أو ووالدة اإفاتح والصوح وتبلوح ت  هلد مححلته 
 صوحة أو هاالنتح  أو ايح ذل  من الفنون الصحفية.

تعداد  اآلحا  فف مفموت النص  وُقدام  اجتمتدا  اثيحة وال تزال  امت اثح  الت،تؤال   وتعداد  
معحفية والفاحية التف ينللق منمت  لذل  التعحيفت   وال تعحين يعاو وجمة نظح معحافه  ومنلل تته ال

 ،ن تصح الد بعك التعحيفت  التف نحا ت تخدت الموضوا.
: "م.نصوص:  -وحد فف ال تموو أن الفعل َنصَّ  ح م تالح  أنك  االمتح منصوصتح  والناصا تح: ات   ححا َنصا

 . 18والاتت  وال،ناة" -المتن   -الفحوف   -الاالت الماتو  الذي يعباح ان معند أو معتٍن معينة  
تح ثتبتتح  أو امت قتل الفيل،ون والنتقد الفحن،ف "حوالن بتح ":  "النص"  و ال حدي  جعلته الاتتبة نصا

 .  19و"النص  و حدي  تثبته الاتتبة"
والفيل،وفة الفحن،ية  بلغتحية اإصل "جوليت احي،تيفت" احاف  "النص" ب نه: "آلة ن ل ل،تنف  هنه يعيد توزي  

اللغة فيض  الاالت التواصلف  أي المعلومت  المبتكحة  فف االقة تكتح  فيمت ملفوظت  ،تب ة أو  نظتت
 .  20ومتزامنة مختلفة"
الحو،ف  فيحف أن النص: "خلت  تحاا  فف ذاته   اإدبف والنتقد اللغوي  العتلت جتاب،ون"  أمت "حومتن

 . 21وولذاته"
تنت،  ووجمة نظح ختصة به  فتعحين النتقد الفحن،ف ال تعحين من  ذل التعحيفت  يحيلنت هحتلة ت

  يحااز الد تثبي  النص بو،تلة الاتتبة  أي النص  و مت ناتبه  1981 – 1915المعتصح "حوالن بتح " 
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حي  يحف أن  نت  نواين للنص؛ نص اللذاة الذي يبع  النكوة فف نفو المتل اف  ونص المتعة الذي ُيتع  
 . 22وضيتا ويزازا ثبت  أذواقه وقيمه وذاحيتتهالمتل اف ويضعه فف حتلة 

أمت تعحين "جتاب،ون" فيكيح هلد أن النص  و خلت  م،ت ل بعد تاوينه ان مؤلفه  وتاون فف ذاته 
 ولذاته.

النص اإدبف   و: "ن،يأ من اإلفتظ والعبتحا  التف 
تلاحد فف بنت  منظات متنت،ق  يعتلأ موضواتح أو 

الد أنمتل الاالت موضوات   فف أدا  يتمياز 
 بتلجمتلية التف تعتمد والاتتبة ايح اإدبية  اليومف 

 

الد التخييل  واإلي تا والتصويح  واإليحت  والحمز  ويحتلا فيه الداال محتبة أالد من المدلول م تحنة بتلنص 
 . 23وايح اإدبف"

تلقٍّ مت  م،تنداح فف ذل  هلد امت أن النص اإدبف  ال يعدو اونه ح،تلة يبثامت ُمحِ،ل هلد ُم،ت ِبل أو م
نظتت تحميزي مكتح  الايتح أو جزئيتح بينممت  وي وت  ذا المتل اف الد أ،تو منه بف  كيفحة الح،تلة وا،تيعتبمت 
اليتح أو جزئيتح  تبعتح لدحجة تماانه من النظتت التحميزي وم،تويتته المختلفة ومن اال،تجتبة لمت تبعتح لمذا 

 .  24واال،تيعت 
 ذا ال ول: هن املية اإلبداا اإدبف فف جو ح ت مت  ف هال املية توصيل لنص معيان من المبدا معند 

 هلد المتل اف.
ل،نت  نت فف واحد الحدي  ان النص اإدبف  لان تمان اال،تفتدة ممت ،بق فف وض  تعحين للنص 

ب يصتل نصا  -أي الُمحِ،ل الصحفف ب نه: ح،تلة هاالمية ي وت من خاللمت الصحفف أو المؤ،،ة الصحفية و 
معين وخبح  ت حيح  م تل  زاوية  تعليق  م تبلة  تح يق  صوحة  هاالن  هلد جمموح ال حاا  أي المتل اف. ي دات 
من خالله معتحن أ ممت معلومت  ان أحدا   ،يت،ية أو اقتصتدية أو اجتمتاية أو ث تفية أو المية أو 

لومت   ويضمان فيمت موقفه من تل  اإحدا  الذي يمان أن ياون تتحيخية أو حيتضية أو ايح ذل  من المع
واضحتح وجليتح  ويمان أن ياون بين ال،لوح  وُيتح  لل تحئ مجتل لفممه وتف،يحل  م  الت ايد الد أن النصا 
يمدن هلد هحدا  تغييح فف موقن المتل اف تجتل أي قضية يحيد ت،ليل الضو  اليمت. والم صود دومتح  و 

 ف فف  ذل العملية اإلاالمية.المتل ا 

                                                 
، صيف 89معهد اإلنماء العربي، العدد  سعود محمود عبد الجابر: النص األدبي والمتلقّي، مجلة الفكر العربي،بيروت: - (22)

 .6، ص 1997
 .13، ص1995دار الكرمل، عمان: إبراهيم خليل: النص األدبي؛ تحليله وبناؤه مدخل إجرائي،  - (23)
، تشرين 39اتحاد الكتاب العرب، العدد دمشق: عبد النبي اصطيف: في البحث عن دور للقارئ، جريدة األسبوع األدبي،  - (24)

 .3، ص1986الثاني 



 

: ح،تلة هاالمية ي وت من خاللمت والنص الصحفف
 -الصحفف أو المؤ،،ة الصحفية و أي الُمحِ،ل 

ب يصتل نصا معين وخبح  ت حيح  م تل  زاوية  
 هلد جمموح تعليق  م تبلة  تح يق  صوحة  هاالن 

 

ان أحدا   ،يت،ية أو اقتصتدية أو اجتمتاية أو  ال حاا  أي المتل اف. ي دات من خالله معتحن أ ممت معلومت 
يضمان فيمت موقفه من تل  حبمت ث تفية أو المية أو تتحيخية أو حيتضية أو ايح ذل  من المعلومت   و 

لفممه  اإحدا  الذي يمان أن ياون واضحتح وجليتح  ويمان أن ياون بين ال،لوح  وُيتح  لل تحئ مجتالح 
ن النصا يمدن هلد هحدا  تغييح فف موقن المتل اف تجتل أي قضية يحيد ت،ليل وتف،يحل  م  الت ايد الد أ

 الضو  اليمت. والم صود دومتح  و المتل اف فف  ذل العملية اإلاالمية. 
نتتجتح للغة والتواصل م  د  و فٌن لغويٌّ يعتمد الد الوصن  والتف،يح  والن د  ويعوالنص الصحفف 

الصحفف الد وصن الوقتئ  واإحدا  الجتحية فف نص تلاتت   وي وت الاآلخحين  والمعحفة بمت يحيل ب
صحفٍف ماتوٍ  أو نص المجتم   وفق بنتٍ  من،ٍق يتاوان من الخلا والصوحة  والصو   ويتعدد هلد 

 .  25وم،مواٍ 
ت النص  م  اإخذ بعين  فتلمتل اف  و الذي ي وا

ودنت اال تمتت  ويته الث تفية  وم دحته المعحفية  و ذا ي 
هلد ال ول: هن المتل اف كحي  للُمحِ،ل فف تكايل 
النص  إن النص ُات  من أجله  فتلنص مي  ال 

 الحوح فيه يب  حوح فيه دون المتل اف الذي قيمة له وال

 

ويعيد تكايله بعد تحليله وتفاياه  فيصبح فتاالح فيه بدينتمياية  يؤثاح ويت ثاح  ويصن  داللته  أي أن 
مية والُمح،ل والمتل اف  والح،تلة  ال تتكاال هال من خالل ال حا ة  بعبتحة أخحف: هن المتل اف له العملية اإلاال

وجود قبلف فف ذ ن الُمحِ،ل  و ذا الوجود انصح  تت من انتصح "تحليل النص" فف العملية اإلاالمية  وال 
 بدا للُمحِ،ل من مواجمة  ذل الح ي ة.

لمتل اف التف ال ت لا أ مية ان دحا،ة النص نف،ه  فدحا،ة المتل اف من  نت تبحز أ مية دحا،ة كخصية ا
نتح فف العملية اإلاالمية  وفف املية الاكن ان وظتئن تحليل النص وأ دافه وو،تئله.    تصبح انصحاح ماوا

مصللح "تحليل النص"  و "مفموت و ينللق مصللح "تحليل النصوص" من المتين وتحليل  وونصوص   
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لوود العمووق المووحاد موون  ووذا الوونص الم ووحو   وحبمووت اووتن فووف اإلاووالت  م،ووتحد   يحيوود الوصووول هلوود الجووو ح  وام
م،مواتح أو محئيتح  وبمذا نجد أن تحليل النصوص  و املية امي ة اتيتمت الوصول هلد امق الموحاد مون  وذا 

اتيوة بعيوودة  الونص أو ذا   وا،وتنبتل الغتيووت   إن الونص فووف جوو حل ح،ووتلة  والوصوول هلوود اموق المضووتمين
 . 26وونبيلة

أمت التحليل ف د وحد فف قتموو اللغة العحبية أن تحليل النصوص يعنف: "دح،مت بعمق توصاالح لمعحفتمت  
نتتمت"  . 27ومعحفة انتصح ت وماوا

هن تحليل النص يتللا  النفتذ هلد ام ه  وااتكتن مت يذ   هليه  و،بح أاواحل  وا،تجال  اوامنه  
ية الجوان  الخفية فيه  والت ويال  التف يذ   هليمت  وتنواا دالالته  لذا ال بدا من هجحا  ومعحفة أ،حاحل  وحؤ 

 النص تحليل النص  ويكمل محتوف ا،تخحام فف ت،مت التف واإلحصتئية اللغوية الت نيت  من مجمواة
 والتحميز غوية الل اإنمتل الد والتعحان الالمت   كيوا لدحا،ة المعجمف والتحليل المعلومت   ا،تحجتا
 قتبلة بيتنت  هلد النصوص تحويل  و العمليت   ذل من اإ،تو والمدن المعلومت   وا،تخحام اللغوي 
التحليلية  لفمت حؤية الُمحِ،ل ومعحفة بيئته  واإ،تلي  اللبيعية اللغة معتلجة تلبي ت  لحيق ان للتحليل

متته  فتلُمحِ،ل موجود فف النص ف   ف اإحوال الامت  موجود فف ال مت يوحف به.و،يحته وث تفته وتوجا
 ال،لويت المدخل ف نا   نت اللغوية  ومن الحبل وأدوا  وال،يتق والمتل اف بين الُمحِ،ل هن املية التحليل تجم 

ية: والُمحِ،ل  العنتصح ال حي  الكتملة الحؤية ذو التحليل  و النصاف للتحليل  ال،يتق  الُمتل اف  النصا
ت وال النصاف  التحليل مجمح   تاون تح ..للغويا الحبل انتصح  الد لعنصح  ذا التحليل نظحته يضخا
 آخح. ح،ت 
 بتلمدح،ة ابيحاح  هاجتبتح  الف ف هبحا يت صبحف يبدي  "والتلبيق النظحية بين النصاف اللغة الت: "اتتبه فف

ية"  فف قصوحاح  اند ت الوقون ُيَعدُّ  تفال الجملة من أو،  ا لتح للتحليل مجتالح " النصَّ " اتاخذ  التف" النصِّ
  "النص" الابحف اللغوية البنية فف المتمثال اللغوي ،يتقمت ان منفصلة دحا،تمت يمان ال هذ النصاف؛ التحليل

 تل اف فف دوحل تجت ل ينبغف ال أ،ت،يتح  كحياتح  يعدا  والمتل اف النصاف  التحليل مظت ح أ ت يعدا  النصاف فتلتمت، 
دحا   . 28والنص وام

و"التحليل الميتح  و قتئمة ايح محددة من الت نيت  والمنمجيت  اللغوية والعلمية والبيتنية واإلحصتئية  وموت 
 . 29ويتب  انمت من ت نيت  التعليت  والمحتوف المعلومتتف  والدحا،ت  واإبحت  اللغوية واالجتمتاية"
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 ت أ التعليت لمعحفة م،توف المختل .اإللمتت بمن .6

 هي: "تودوروف" عند النص تحليلل مستوياتثمة و 
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 النصية: األبنية -رابعاً 
نوووة لوووه الووود تفايووو  الووونص هلووود الوحووودا  الماوا  يعتمووود

 ضووحوحيتح  اإلدحا  ال،ووليت لبنيتووه العليووت  ممووت يعوود كووحلتح 
ذا اووووتن الووووونص  لتحليوووول االقتتووووه وضووووبل خواصووووه. وام

ا ل اللبيعيووة ن اووتدة مون المووت  وجموول  فو ن أجووز يتاووا 
مؤلفة من تل  الالموت  أو محابوة مون مجمواوة  لي، 

بم،وتوا ت  لوحودا من الجمول. إن الوقوون انود  وذل ا
اللغوووي الصووحن لوون ي،وومت فووف الاكوون اوون الخووواص 
النوايووة البنيويووة المميووزة للوونص. امووت أننووت انوودمت نعموود 

 ااتبتح ان بنية مدينة مت ال نلج  هلد هلد الاكن
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ن فيمووت  وال الحجووحا  التووف ي،ووانونمت  ووف وحوودا   ووذل المدينووة. موو  أن ذلوو  صووحيح موون اإكووختص ال ووتلني
الوجمة المتدية المبتكحة. هال أن الت ،يت المنت،  مون النتحيوة الوظيفيوة والعمحانيوة للمدينوة بتاتبتح وت اوذل  البود 

ل موون المنووتلق ودحجووة أن يبوودأ بوحوودة والحووف  وموقعووه ونوايووة مبتنيووه و،وواتنه وخدمتتووه وكووبات  اتصووتله بغيووح 
أو اإلداحيوووة ون،ووويجه  صووونتايةاثتفتوووه. وبو،وووعنت أن نتووودحم فوووف التحليووول لنووودحو أنمتلوووه المعمتحيوووة وأنكووولته ال

اندئوووذ ن،ووووتلي  أن نصووول هلووود تحديووود اإحيووووت    اللب وووف وايوووح ذلووو  مووون الخووووواص الوظيفيوووة الماونوووة لبنيتوووه
 .  31ووكخصيتتمت  والمدن و يتالمت العمحانية

اند تحليل النصوص من توظين معحفتنت بخواص اإجنتو التوف تنتموف هليموت  وذل النصووص.  مفح لنت وال
تصووبح الماونووت  التووف نتوقعمووت والتووف تحوودد معتلممووت اإ،ت،ووية فووف تجحبتنووت  فعنوودمت نكووحا فووف قووحا ة حوايووة مووثالح 

مت نكووحا فووف قووحا ة انوود اإمووح مختلفووتح  لممووت يجعوو  الجمتليووة واإلن،ووتنية ختضووعة للبيعووة مفمومنووت اوون الحوايووة
. ايح أننت بتل دح الذي نحتضف فيه من النص الوذي ن وحؤل هكوبتا أو أي نص صحفف قصيدة أو م تل صحفف

أن يبتاوح بعوك الكوفحا  الجمتليوة الختصوة بوه. أو أن ي ووت بتوظيون موت ح  النموذم النوواف نتوقو  منوه أيضوتح 
 جديد لبعك الكفحا  المعحوفة من قبل. 

  البنيوووووووة الابوووووووحفويبووووووودأ مووووووون  النصوووووووف هذن فتلتحليووووووول
و ووووود تت،وووووت بدحجوووووة قصووووووف مووووون   المتح  وووووة بتلفعووووول
ويكحح لنوت الموت  الونص الكوحول   االن،جتت والتمت، 

التف تتيح لنت أن نعحن موت هذا اتنو  المتواليوة النصوية 
الوووود ااتبووووتح أن  ووووذل الكووووحول  ووووف  متمت،وووواة أت ال 

اليموووووت وجوووووود الووووونص أو االاتوووووداد بوووووه.  وقووووونالتوووووف يت
ن التمت،ووو  الوووالزت للووونص ذو لبيعوووة دالليوووة  فيوووحون أ

 -مممت تدخل  فيه العمليت  التداوليوة. و وذا التمت،و  
 يتميز بختصية "خلية"  أي أنه -بتإلضتفة هلد ذل  

 

د الووود م،وووتوف فتلتمت،ووو  يتحووودا  يتصووول بتلعالقوووت  بوووين الوحووودا  التعبيحيوووة المتجوووتوحة داخووول المتتتليوووة النصوووية.
التصوووحي.  اللمجقووت  قتئمووة بووين المفووت يت والووذوا   والمكووتبمت  والمفتحقووت  فووف االوودالال  انوودمت تاووون العال

 الد م،توف المدلوال  أو مت تكيح هليه النصوص من وقتئ  وحتال . د أيضتح امت يتحدا 
ممووة فووف تحليوول العالقووة بووين الوحوودا  فووف المتتتليووة النصووية مح ونووة امووت أ،وولفنت بتلاكوون اوون مال فووتلخلوة

  ف  . وامت أن الجملة لي،  مجحد مجمواة من الالمت   بل هن االقة  ذل الالمت  بنيويتح  فالبنية الابح و
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التوووف تج،ووود الجملوووة  فووو ن تحليووول النصووووص للوصوووول 
مجموووووا أبنيووووة  حوحةهلوووود بنيتمووووت الابووووحف يتجووووتوز بتلضوووو

ذا اتن مصللح "المتتتليوت " قود ا،وتخدت  المتتتليت . وام
فيموووت بينموووت  مجمواوووة الجمووول التوووف تتميوووز لإلكوووتحة هلووود

فو ن مون المعتوتد أن ت ووت  وذل   بتح يق كوحول التوحابل
المتتتليووت  بتاوووين نصوووص تت،ووت بتلتمت،وو . ايووح أن 

" ف"خلو ب نوهالتمت،  الوذي يالحوظ فيموت ال يوزال يت،وت 
 ف ن انت لنت من ذل  هلد الم،توف التتلف أي أف ف. ف ذا

 

ولانووه يت ،ووو حينئووذ الوود الوونص   تحا  المتتتليووةالوصوون لوون ي خووذ فووف ااتبووتحل حوابوول الجموول المعزولووة والعبوو
 للوحدا  النصية الابيحة. و لب تح أو الد اإقل يت ،ا   من،جمتح  بتاتبتحل االا 
ت،مية واإبنية الابوحف  هذن الود الوحودا   وتللق

البنيوية الكتملة للنص. ومن ثت ف ن بو،عنت أن نللوق 
  واإبنيووووة الصووووغحف  الوووود أبنيووووة المتتتليووووت  واإجووووزا

والغوحك  . اإبنية النصية الابوحفوللتمييز بينمت وبين 
الذي يعتمد اليه الت النص امنللق لتحديود ذلو   وو 

لوووو  أبنيووووة ابووووحف  ووووف متت لتووووفأن "متتتليووووت  الجموووول ا
 . 32و"د من الوجمة النظحية نصوصتح وحد ت التف ت،م

 

 

تحون من الونص انتصوح ممموة  تتبوتين ا  يختللنص ف نه من المالحظ أن ال حا   البنية الابحفوايفية تحديد  أمت
نية الابحف من كخص هلد آخح. لان الد ان أن تتغيح البيمبتختالن معتحفمت وا تمتمتتمت أو آحائمت. واليه 

وجووود توافووق ابيووح بووين  صالوود م،ووتوف التف،وويح اإلجمووتلف إحوود النصووو  الووحات موون  ووذل االختالفووت  يالحووظ
دل اصوولالحت  الوووت االتصووتل ي،ووتبعد اوول فمووت ضووحوحي ي تحوودا دون  ووذا التوافووق الووذموون م،ووتعملف اللغووة. و 
 النت تل المعلومت .

يمثل المعند النتيجة المحجوة من ال نص أو ح،تلة  و و خالصة مت يودا المح،ل أن ين له للمتل اف  و 
 ولان  ذا المعند قد ال يتح ق من اللفظ ف ل  فمنت  الظحون المحيلة بتلحد  الاالمف  وموجمت  المعند 
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الداخلية والختحجية للمح،ل وللجمتاة التف ينتمف 
هليمت و نت  ممانت  التل اف التف ت،عن معند 

 . 33والح،تلة  وتححا  دوافعمت فف اتجت ت  مختلفة
يحات ال،يتق مجحيت  الح،تلة  ويتحاات فف امت 

معليتتمت  وبوااثمت  ومنلل تتمت  وأ دافمت  يحداد 
صت  االحتمتال  لبيعة  ذا المعند  ويتحاات فف هق

اإخحف ان لحيق دات الم تحح اإاثح بحوزاح 
 وحضوحاح.

 

 

 
وال،يتق نواتن: ،يتق داخلف أو ،يتق التلفاظ  
ويتمثال فف انتصح اللغة  وايفية تتتبعمت فف 
الصيتاة والتحااي   و و بذل  يمثال معليت  لغوية 
يمان تحليلمت من داخل النص  أو الح،تلة  و نت  

أو ،يتق الم تت  و و ال،يتق الذي  الختحجف ال،يتق
يمثال مجموا المالب،ت  الختحجية التف تحات انتصح 
الموقن اللغوي  من ،يتقت  نف،ية تمثل دواف  

 أو تحات ا،تجتبة المتل اف  المح،ل 

 

 الح،تلة.و أو ،يتقت  ث تفية تتعلق بتلمحيل الث تفف الذي يحات المح،ل والمتل اف 
 ال،يتق فف ثالثة انتصح: "جتن ميكتل أدات"د يحدا و 

جتمتاف الخلتبف  فمو هذن ،يتق وضعية و و ال،يتق أو وضعية التفتال اال :ال،يتق الختحجف .أ
 ظ والت ويل.التلفا 

  .المحيل اللغوي المبتكح: والم صود به ،يتق النص المصتح  والتكايل النصف . 
فف  ات،بت  الث تفية ال،تب ةجتمتاية والموالم صود بمت التمثيال  اال :المعتحن العتمة المكتحاة .م

 . 34والتتحيخ وفف الذاتية المكتحاة
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ل د ا تت البالايون ال دمت  والمحدثون بتل،يتق ا تمتمتح يتنت،  وقيمته فف التواصل االجتمتاف  وأثحل فف 
دحا،ة النص وتحليله  ودوحل فف املية التل اف  فتللفظ  و متداة النص أو الح،تلة  فف حين أن المعند  و 
 مضمون الح،تلة أو المدن الذي ي صدل المح،ل ويفممه المتل اف  هال أن المعند ومضمون الح،تلة  ال
ينحصح حدوثه التتت من خالل بنية التحاي  ومتداته  أي العالقة بين الدال والمدلول ف ل  فمنت  اإللتح 
اللغوي الذي يحداد داللة المة أو تحاي  مت  و نت  اإللتح االجتمتاف والث تفف الختص الذي يكاال خلفية 

 . 35وبينممتذ نية ينبغف أن تاون مكتحاة بين المتل اف والمح،ل لتوحيد المعند 
هن المنتأ النصاف ال يمان ال بك الد معتنيه البعيدة هال من خالل الحؤية الكمولية لجمي  ال،يتقت   

 .  36والداخلية والختحجية  وححاتمت  ودحجة تاثيفمت  وتوازنمت  واالقت  بعضمت ببعضمت اآلخح
  ثت ت تضف م،ت بلالمن قبل  دحا إللتاون الح،تلة فتالة ف نمت تحتتم هلد ،يتق  ياون قتبالح وحتد 

الح،تلة ،ننتح أو كيفحة أو لغة اتصتل  ثت تحتتم الح،تلة هلد قنتة اتصتل  وم،مواة أو م حو ة أو محئية  
 وامل امت يلف:للتوصيل  وتتمثل  ذل الع

 ،يتق
 

 مح،ل هليه ---------- ح،تلة ---------- مح،ل     
 

 اتصتل
 

 لغة  –كفحة  –،نن واود 
 

 و الم تت الذي ُيؤخذ بعين اال تمتت وياون له محدود قوي فف صيتاة النص وت نيتته  من حي  وال،يتق 
 :  38ووالم تت منه مت  و ختحجف  ومت  و داخلف  37واونه ح،تلة ت،تمدن ا،تمتلة المتل اف والت ثيح فيه.

تصح  ذا الم تت أي مت  و ختحم الذا  المح،لة وال مت ال يختص بمت  تتنوا ان المقام الخارجي: -أ 
 وتتعداد: 
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المتل اف: من حي  لب ته العلمية والفاحية  االجتمتاية والممنية  العمحية النواية وذاح  أنثد    .1
 حدود أفعتله.

نوا االتصتل وقنتته: والمكتفمة والاتتبة   يتنواتن بتنوا و،تئل االتصتل وتلوح ت  تنواتح يؤثح  .2
 ب وة فف صيتاة النص وت نيتته.

 هلخ. لعتت: اجتمتاف  اقتصتدي  ،يت،ف  تتحيخف  ا تئدي..ال،يتق ا .3
 هلخ. لبيعة الموضوا: ،يت،ية  قتنونية  دينية  فل،فية.. .4

 .و ف م تصد المح،لالمقام الداخلي:  -ب 
ال بد أن تاون املية االتصتل ،ليمة بال أحاتنمت حتد تاون نتجحة  وتتح ق الد الوجه اإمثل  لذل  و 

 يتصل بتل،يتق مثل:  ال بد من تح ق ال مت
 .دل خلفية مكتحاة  بين المتواصلين  الكحل الث تفف: الذي يضمن امتال  ال دحة ذاتمت  وتعضا
 .تلوح اإداة: خلو ت من أي انصح تكويش ختحجف  أي صفت  اإداة أو ال نتة 
 .المة التواصل: أي ضمتن قدحة المتل اف الد ا،تيعت  الُمحاد  وتح يق التواصل، 

بين البكح يتت ابح اللغة أيتح اتن  اللغة  لغة الحمز الم حو  الماتو   أو لغة اإلكتحة  أو ايح فتلتواصل 
ذل   فتالتصتل والتواصل  و املية لغوية يمثل ال،يتق جز اح أ،ت،يتح فيمت؛ بل  و مححاامت الحئيو  الذي 

،ت بل مت" فف "،يتق مت". وبذل  يدف  بتتجتل توصيل "ح،تلة مت" وفق مضتمينمت الح ي ية بين "مح،ل مت" و"م
يمثل ال،يتق انتصح الث تفة والمجتم  والموقن االتصتلف المميمن الذي يحجح هنتتم داللة معينة دون 

 . 39و،وا ت
  40وبمت أن النص  و: "ال،تحة ذاتمت التف يتصل فيمت صتح  النص وقتحئه  فمو فضت  متعداد المعتنف

مجمواة من العنتصح اللغوية والدالال  والصوح والمجتزا   فلدف منتأ النص أولوية االختيتح بين
ه وفق خيتحاته النف،ية والفنية الختصة  ثت ياون للمتل اف حتال  الت ويل  الملحوحة  إلاتدة تكايل نصا
المتعددة  والمتتحة ل حا ة  ذا النص  من زوايتل الختصة والنف،ية أيضتح  لان ضمن ،يتقت  النص 

 نية  والماتنية  واالجتمتاية  والنف،ية .  والتتحيخية  والزمت
هن دحا،ة النص املية دقي ة ومحدادة ت،تند هلد نظحية واضحة المعتلت  فلت يعد النص فف الدحا،ت  
الداللية الحديثة مجحاد المت  انتظم  لتؤ،و ح،تلة معينة  بل صتح ُينظح هليه الد أنه بند مع دة ونظتت 

اتدة هنتتجمت اند ال املية قحا ةاالقت  قتدح الد توليد المعت  .   41ونف وام
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نمت بمت وال تاتفف دحا،ة النص بدح  ا،ته فف ذاته  وام
  أي أن داللته ومعنتل تتصل فف مجملمت بو يحيل به

"ظحون حواحية" مكتحاة بين المح،ل ومتل ايه 
المحتملين أو المحجويين  وتتضمن الظحون الحواحية 

يكية أو الم مولة  جداول من ال ضتيت واإحوال المع
 –اند جمة مت أو جمتاة  –ومن اإفاتح المتداولة 

 .  42وأو المبثوثة فف االت الجمتاة وقنتاتتمت ال،تحية
هن التحليل العميق للنص يعتمد ال،يتقت  اللغوية 
  والنف،ية والث تفية  ويكال حتلة التصتلح الح ي ف بين
من جمة أخحف  فتل،يتق  و ذااحة النص  وال بد من  المتل اف والنص من جمة  وبين المتل اف والمح،ل

 تححيك  ذل الذااحة  لتفجيح بؤحة النص ال صوف واإلتيتن الد داللته اإاثح كموالح وحضوحاح. 
ويحدد ال،يتق معند الوحدة الاالمية الد م،تويت  

 ثالثة متميزة فف تحليل النص فمو:
أية جملة تت نل مت  هن تت فعالح النلق  .1

 بجملة.
يخبحنت اتدة أية قضية تت التعبيح انمت   .2

 هن تت التعبيح ان قضية.
ي،تادنت الد ال ول ب ن ال ضية تح   .3

الدحو  قد تت التعبيح انمت بموج  نوا 
 معين من ال وة الالاالمية دون ايحل.

 

 

ن يجتمد البتحثون فف وض  أ،و تحليل النص  وقد حتل بينمت وبين ذل  ت ثح ت بتلمنت أ الحديثة واختال
 مكتحبمت وحؤيتمت فف تحليل النص  والخالن قتئت بين الغحبيين  وتوالال انمت من ت ثاح به من العح .

                                                 
العدد األول عام  16شربل داغر: التناص سبيالً إلى دراسة النص الشعري وغيره، بتصرف، مجلة فصول، المجلد  - (42)

 .132، ص1997



 

والتحليل النصاف    43و نت  االقة بين البالاة
انتصح بالاية  ومفموت فيمت فعنتصح التحليل بمت 

البالاة يعتدل مفموت الت اللغة النصاف اند بعك 
 ة يختلفتن فف المنمأ الغحبيين  ايح أنممت فف الح ي

واإدوا  والتحليل واإ دان  فتلبالاة اند "فتن 
داي " اتن  تمميداح لظموح الت اللغة النصاف  فمف 

 ذا العلت  فتلبالاة تصن  التف أح،  مبتدئ
النصوص وتحداد وظتئفمت المتعدادة  بيد أن الت اللغة 

 ب كاتل البالاة التف تحتبل النصاف أاثح امومتح من

 

 . 44وبية ختصة وتحتبل بوظتئن اتصتلية وو،تئل هقنتايةأ،لو 
وظمح فف ضو  الدحا،ة الالية للنص مت ُيعحن بنحو النص  و و النحو الذي يدحو النص فف ضو  وحداته 
اللغوية الابحف  فيحلال الجملة فف ضو  االقتمت بمت يجتوح ت  ويدحو التكتب  بين الجمل  فيدحو الوظيفة 

لنحوية ويحبلمت بمضمون النص الالاف  وقد ا،تفتد فف ذل  من الت اللغة الوصفف  الداللية للعنتصح ا
والوظيفف  والتحايبف والبنتئف   ف د أ،مم  جميعمت فف تحليل النصوص  وا،تفتد منمت الت اللغة النصاف 

 .   45ومثلمت ا،تفتد من نظحية االتصتل
ازداد تحليل النص نضجتح بمت قدامه "زيلأ  تحيو" ل د 
من دحا،ت  تحليلية تح  النظحية التوزيعية ص

منمجية فف النصن الثتنف من ال حن العكحين  وقد 
احن  ذا بين البتحثين بتحليل الخلت   وقد حلال 
النصوص فف ضو  ظحون هنتتجمت والمكتحاين فيمت 
والمؤثحا  التف تحا  أثحاح فيمت  ول ف  ذا النمأ قبوالح 

 تدحو التف اتن الدحا،ت  العحبية المعتصحة  فف

 

                                                 
ممات يؤداي هلد فممه  البالاة  ف أحد الوت اللغة العحبية  و،ماي  بمذا اال،ت؛ إنامت تنمف المعند هلد قل  الم،تم  -  43(

ب،مولة  وتعحن البالاة لغة ب نامت الوصول واالنتمت  هلد الكف   واصلالحتح  تعنف البالاة ملتب ة الاالت الفصيح لم تضد 
 الحتل  وتحمال البالاة معتنف اثيحة فف ألفتظ قليلة.

، القاهرة: مكتبة الرشد )ناشرون( 1ط نّصي،.محمود عكاشة: تحليل النص؛ دراسة الروابط النّصية في ضوء علم اللغة ال- (44)

 .16، ص2114عام 
 .18السابق، ص جعالمر -  (45)



 

  فف  ذل اإبنية  والبالايون ال دمت  ف،احوا بنية النص وحد ت  دون العنتصح الختحجية التف أثاح 
النصوص فف ضو  ،يتقمت اللغوي و،يتق الم تت  وحأوا أن البنية اللغوية وحد ت ال تافف فف ف  كفحا  النص 

ذا االتجتل فف الغح   وقد ،ب ه فيه مف،احو ال حآن و" تحيو" حائد فف   . 46ووالوقون الد أ،حاحل والم صد منه
الاحيت فف تف،يح النص ال حآنف  واتن له صدف اند بعك المت  البالاة فف معتلجة بعك النصوص  وقد 

 .   47واتن  دحا،ة المعند والنحو والبالاة فف النص الكعحي احفتح اتمتح بين الكتححين والن اتد
نصوص وصيتاتمت  ب ف البح  محصوحاح فف أبنية ال

حتد ت ثاح بعك البتحثين المعتصحين بتلدحا،ت  
ية الغحبية  فبحثوا النصوص فف ضو  العنتصح  النصا

 االتصتلية التف كتحا  فف هنتتم النص.
بح  ال دمت  التحابل النصاف  فبحثوا الحوابل التف 
تتح ق من العالقت  النحوية بين اإلفتظ والجمل 

لحوابل اللفظية والحوابل واإلاحا   وبحثوا اذل  ا
 والجوام  الع لية اتلتعليل الداللية وتتمثال فف ال،يتق 

 

وال،ب  والت،ل،ل المنل ف واال،تدالل ب دلاة لفظية وأدلاة من ختحم النص  والجوام  المجتزية ومنمت توظين 
 . 48والعنتصح البالاية اتلتكبيه والتمثيل والتصويح  و ذا أبلغ ت ثيحاح.

حا،ت  الحديثة مصللحت  تدخل فف ح ل داللف واحد فف الل،تنية الحديثة  و ف: ال،ب   ظمح  فف الد
والحب   واالت،تق  واالئتالن  وقد تحداد   ذل المصللحت  فف ات  البالايين ال دمت  فف ،يتق حديثمت 

و  المعند  وقد ان الصيتاة اللفظية والت لين بين المعتنف والم تحبة بينمت  لياون النص م،بو  اللفظ ومحب
دخل   ذل المصللحت  ح ل الل،تنيت  الحديثة التف أفتد  من الدحا،ت  اإدبية والبالاية واإ،لوبية  ف د 

 .  49وانصمح   ذل الدحا،ت  اللغوية وُاحف  فف االصلالح الحدي  بتلل،تنيت 
لتف من دونمت ال ياون امت أللق "حوبح  دي بواحاند" و"وولن جتنأ  دحي،لح" المعتييح النصية ال،بعة ا

 . 50والنص نصتح و ف: وال،ب   االلتحتت  ال صد  حاتية الموقن  ال بول  التنتص  اإلاالت 

                                                 
 .19ص  السابق، جعالمر -  (46)
 .19ص  السابق، جعالمر -  (47)
 .23ص  السابق، جعالمر - (48)
( بمعنى اللغة أو Lingua( إلى الكلمة الالتينية )Linguistiqueيرجع مصطلح اللسانيات )، 27ص  السابق، جعالمر - (49)
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 .2/11/2117تاريخ استرجع ب – https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا:   - (50)
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:  و أحد الحاتئز اإ،ت،ية للتحليل النصف المعتصح  و و الايفية التف يتت بمت حبل السبك .1
 . 51والحقالعنتصح اللغوية الد م،توف البنية ال،لحية بحي  يؤدي ال،تبق منمت هلد ال

وال،ب  أيضتح مصللح بالاف قديت  وظافه المحدثون فف االصلالح الحدي  بمفموت معتصح: 
تالحت اإجزا  والتحابل النصاف  وال،ب  لغة من ،ب  الكف : أفحاه فف قتل  صغيحاح أو ابيحاح. 

حبل وال،ب  يعنف الحصن  و ذا فف هجتدة التن،يق وح،ن الصيتاة  ويعنف أيضتح اللحمة التف ت
 بين أجزا  الاالت.

وال،ب  اند المحدثين: التمت،  أو التحابل اللفظف  الظت ح الد ،لح النص من خالل و،تئل 
لغوية تحبل بين أجزا  الاالت  فيتح ق التالحت النصاف  أمت مصللح "الحب " فُيحاد به االلتحتت بين 

 . 52ولتحتق والتالحت واالت،تق. أجزا  الخلت   وجت  فف معنتل االتصتل واالمتزام وااللتئتت واال
 . 53و:  و اللحي ة التف يتت بمت حبل التحااي  الد م،توف البنية العمي ة للنصاللتحام .2
 : يعنف أن النص حد  لغوي مخلال له وليو حصفتح للجمل والالمت . القصد .3

 : يتضمن موقن الُمحَ،ل هليه أو متل اف النص حول توقا  نص متمت،  ومتنت،ق. القبول .4

تكمل العوامل التف تجعل النص ذا صلة بموقن حتلف أو موقن قتبل  رعاية الموقف: .5
 لال،تحجتا. 

: أي أن النص يصبح بنية مت لاعة من بنيت  أخحف أي  و مصللح ن دي ي صد به التناص .6
 . 54وبين نص وآخح أو بين نصوص اداة وجود تكتبه

والمعند  وياون االت،تق اللفظف:  :  و التمت،  بين أجزا  النص  الد م،توف اللفظالتساق .7
فف العنتصح اللغوية التف تحبل بنية النص ومنمت: والضمتئح واإلكتحة وححون العلن   واالت،تق 
اللفظف فف قوة احتبتل الجمل  فيم،  بعضمت بتالبي  بعك فتاوان وحدة واحدة متا، ة المعتنف  

أمت االت،تق المعجمف    55وح،ن المنت،بةمنتظمة المبتنف  واالت،تق فف المعتنف الت حي  بينمت و 
 . 56وفيتح اق ابح ظت حتين لغويتين: التاحاح والملتب ة

تتح ق الوحدة النصية من خالل الحبل النحوي وو،تئله وال،يتق التحايبف وال،يتق الختحجف والموقن 
بح  النص فف  االتصتلف  وموضوا النص  فتمت،  النص له لبيعة نحوية وداللية واتصتلية  ول د تجتوز

                                                 
 .السابق جعالمر - (51)
 .31سابق، ص  جعمحمود عكاشة، مر - (52)
 سابق. جعويكيبيديا: مر - (53)
 .مرجع سابقويكيبيديا:  - (54)
 .31سابق، ص  جعمحمود عكاشة، مر - (55)
 سابق. جعويكيبيديا: مر - (56)



 

الدحا،ت  الحديثة العنتصح اللغوية  فزاد العنتصح المؤثاحة فيمت  منمت: المح،ل والمتل اف  والموقن 
 .   57واالتصتلف

فتلنص المبتوح ان ظحون هنتتجه ليو هال بنت  لغويتح ياتنفه الغموك  ويحتمل وجو تح من المعند  ومن 
االقة النص بظحون هنتتجه لمعحفة معتنية وم تصدل ثت اتجه المف،حون فف تحليل النصوص هلد بح  

 .  58ووزمن حدوثه وحدو  النص 
هن ،يتق الفمت يؤول هلد تحليل المعلومت  المن ولة بوا،لة بنية النص ال،لحية وتحجمتمت هلد مضمون  

اإمح أي هلد معلومت  مفمومية وبمذل اللحي ة تحول الجمل هلد ،ال،ل من ال ضتيت  ففف فمت النص يتعلق 
 الد اإخص بحتجة الم،تعمل هلد هقتمة حوابل بين ال ضتيت المعبح انمت بجمل النص المتتتلية.

وفف  ذا الصدد يؤاد البحوف،وح "فتن ديج " صتح  اتت  واإخبتح بتاتبتح ت خلت   أنه يتعين الينت 
 أن ن خذ فف االاتبتح الوقتئ  التتلية:

،تعمل أن ي،تعين بمعحفته للعتلت  و ذا يعنف أنه ينبغف للتمان من هقتمة  ذل الحوابل  الد الم .1
زونة فف ذااحته أن يختتح قضية أو أاثح  وأن يحبل لمخاليه  انلالقتح من مات،بتته المعحفية ا

 بتلتتلف بين قضتيت النص.
 -ح،  مصللح الت نفو المعحفة  -هن الفمت الفعتل لعنتصح النص يامن فف ذااحة املية  .2

تمل  ،وف لتقة محدودة  بعد أن يخزن فيمت ادد من ال ضتيت تمتلئ  ذل الذااحة   و ذل الذااحة ال
واندئذ يج  أن تخزن  ذل ال ضتيت فف الذااحة اللويلة المدف  من  نت أ مية ت نية التاحاح فف 

 الكعح الغنتئف.
لذااحة العملية  هذن لاف ن،تلي  فمت نص معين الينت أن ن يت بين الجمل اللويلة الحوابل الضحوحية فف ا

ح  ذل اإخيحة جزئيتح من حمولتمت  وندخل فيمت مجدداح معلومت  جديدة  واليه ف ن ،يتق فمت النص  ثت نححا
  و ذو لتب  دوحي.

الد أن المبدأ العتت الذي يؤدي دوحاح  تمتح فف تخزين المعلومت  النصية وا،تذاتح ت وا،تحجتامت  و ال يمة 
 ذا اتن  قضية مت محتبلة ب ضتيت أخحف اثيحة فف الذااحة من النص ذاته  أو البنيوية لمذل المعلومت . ف

 م،تمدة من معتحن وتجتح  ،تب ة  ف ن قيمتمت البنيوية ،تاون أابح  ويصبح ا،تحجتامت حينئذ أ،مل منتالح.

                                                 
 .32سابق، ص  رجعمحمود عكاشة، م - (57)
 .32ص  السابق، جعالمر - (58)



 

و والمبدأ اآلخح الذي يالحظ فعتليته فف تاوين المعحفة واآلحا  بوا،لة النصوص  و مبدأ النفعية أ
الوظيفية  فتلكخص ينماف بصفة ختصة نوا المعحفة والبيتنت  التف ي،تلي  ا،تخداممت فف نكتله اإلدحااف 

 االجتمتاف.
وان لحيق  ذا ال،يتق اإلدحااف يتت تحليل العوامل االجتمتاية والث تفية الفتالة فف تاوين النصوص. ممت 

يت  فيمت بينمت. ختصة البند اإ،لوبية والبالاية يتلل  م تحبة متعددة اإبعتد  ت وت بحبل مختلن الم،تو 
نمت لفمت وتحليل مختلن وظتئفه أيضتح  . واالقتمت بمختلن أنواا ال،يتقت . ال لفمت النص فف ذاته فح،   وام

وبمذل اللحي ة ف ن التحليل النصف ال ي تح  من العوامل االجتمتاية والث تفية المكتتة وايح المتجتن،ة 
المظت ح التف ت وت بدوح بتحز فف ال،يتقت  اإلدحااية  ،وا  اتن ذل  بتلن،بة لمنتأ النص  بلبيعتمت هال تل 

اند هجحائه لعمليت  التكفيح الداللف والجمتلف  أو بتلن،بة لمتل ف  ذا النص اند ممتح،ته لف  الكفحة 
ل دح الذي ي،تصفيه الت وا،ت بتل البيتنت  المتضمنة  فمت يدخل فف  ذل العمليت  اإ،لوبية والبالاية  و ا

 . 59والنص من ال،يتقت  الختحجية ليوجه هليه انتية ختصة
يحتول الاتت  والنتقد المصحي د.صالح فضل ت حي  مصللحف وتحليل النصوص  ووت ويل النصوص  
من "الت النص"  لان ذل  بعيد نواتح مت  إن الت النص يات،ف لتبعتح الميتح تلبي يتح  فف حين أن تحليل 

نصوص قد ا،تثمح فف هلتح المنت أ ال،يتقية و و يعتمد مصللح العلوت اإلن،تنية مثل الت االجتمتا والت ال
النفو  أمت الت النص ف نه ي،تمد أدواته من الل،تنيت  وينص ا ا تمتمه الد النص فف حدود اإنلولوجية 

 والت الوجود .
 خذ مفت يمه من الت اإصول  ومت يمماه فف أمت ت ويل النصوص ف ن مجتل ا تمتمه  و النص ال حآنف وي

الدحجة اإولد  و الم تصد  و ذا يعنف أن االختالن فف الممتح،تين  و اختالن فف المنظومة المعحفية التف 
 . 60ويعتمد اليمت ال واحد منممت  هضتفة هلد االختالن فف الموضوا ولبيعة النص

 
لغوية فف هلتح ل،تنيت  النص ااتمتداح الد أنواا اإفعتل ي تحح "االوو بحيناح" الممتت بمنمأ اإفعتل ال
  و ف أفعتل لغوية تمثيلية تتعلق ب ثبت  "،يحلم. آح. "اللغوية المصنافة هلد خم،ة أق،تت فف نظحية 

معلومت  معينة  واإفعتل التوجيمية التف توجه المتل اف  واإفعتل االلتزامية حي  يلتزت المتحدا  بكف  مت 
 . 61ود أو التمديد  واإفعتل اإلاالمية التف تؤداي اند النجتح هلد ملتب ة محتوف قضيتمت بتلواق مثل الوا
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 .وظيفة اإلخبتح – 1
 .وظيفة اللل  – 2
 .وظيفة االلتزات – 3
 .وظيفة االتصتل – 4
 .العتت وظيفة اإلاالت – 5

منمجف: فلت نعد نت دات "من الجملة هلد هن  ذل الم تحبة البحاامتتية لتحليل النص ت ل  إول محاة االتجتل ال
النص" ولان ن،يح "من النص هلد الجملة". هنمت نظحة وظتئفية تعتبح أن الوحدا  الصغحف للنص ومثل 
ال أنمت تعتمد الد دوح النص التواصلف ال الد  اإفعتل اللغوية المفحدة  تخدت الغتية الالاية و ف بنيوية وام

 .  62وكاله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 .63ص ،السابق مرجعال -  (62)



 

 خالصةال

موضوا "تحليل النص" ماتنة ممماة فف الدحا،ت  اإلاالمية  نظحاح إ مية مت ياة النص وتاوينه يحتل 
وتلواح داللته  وفمت الح،تلة اإلاالمية المحاد هيصتلمت للمتل اف  بد اح من نكو  بواا  التححيح  ووالدة اإفاتح 

،اد فيمت خبحاح أو م تالح أو تعلي تح أو ل ت ح أو صوحة أو هاالنتح  والصوح وتبلوح ت  هلد مححلته اإخيحة التف يتج
ختصة ودالالته وأبعتدل بعتمة والصحفف بأو ايح ذل  من الفنون الصحفية  فتال تمتت بتلنص اإلاالمف 

وص المختلفة ُيفضف هلد هثتحة جملة من ال ضتيت  تتعلق بتلمح،ل والمتل اف والح،تلة  وبتلتتلف ف ن تحليل النص
  .اإلاالمية يمتتز بتت،تا مجتالته وتنواامت  فف ظل الت دات التانولوجف لو،تئل اإلاالت واالتصتل

هن تحليل النصوص اإلاالمية ومن ضمنمت النصوص الصحفية  يمدن هلد فمت االتجت ت  العتمة 
تضف حصد ماونت   ذل وتحديد ت وتتباعمت والت ثيحا  والمؤثحا  التف تخض  لمت العملية اإلاالمية  و ذا ي 

العملية  وتتبا  التغييحا  والتعديال  التف تلحأ اليمت  والدوح الذي تؤدايه فف ا،تمحاحية الحيتة االجتمتاية 
  .وتمت،امت  ودحا،ة مظت ح تل  العملية وانتصح ت

تحليله  لذل  قدام   ذل الوحدة التعليمية م دمة ان تحليل النص  ولمحة تتحيخية تضمن  كححتح لبدايت  
ولمفموت التحليل ومنت جه  امت تلحق  هلد معتييح تحليل النص الصحفف  وخلواته ومحاحله ولحقه  هضتفة 
ت النص  فمو كحي  للُمحِ،ل فف  هلد كحح مواصفت  من ي وت بتلتحليل والمحلال   و و المتل اف نف،ه  الذي ي وا

له وال حوح فيه دون المتل اف الذي يب  فيه  تكايل النص  إن النص ُات  من أجله  فتلنص ميا  ال قيمة
الحوح ويعيد تكايله بعد تحليله وتفاياه  فيصبح فتاالح فيه بدينتمياية  يؤثاح ويت ثاح  ويصن  داللته  أي أن 
العملية اإلاالمية والُمح،ل والمتل اف  والح،تلة  ال تتكاال هال من خالل ال حا ة  فتلمتل اف له وجود قبلف فف 

مت من انتصح "تحليل النص" فف العملية اإلاالمية  وال بدا للُمحِ،ل من مُمحِ،ل  و ذا الوجود انصح ذ ن ال
  .مواجمة  ذل الح ي ة
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 .خصائص لغة الّنص الصحفي -5
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 .الصورة الصحفّية  -7
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 مةمقد  أواًل: 

 
النص الصحفي المنتج النهائي للمضمون االتصالي في أي وسيلة إعالمية، وتتنوع  ديع

النصوص الصحفية بتنوع مقاصد مرسلها، فمنها ما يكتفي بنقل األحداث ومنها ما يتقّصى عن 
 لوسيلة اإلعالميةوجهة نظر انظر إما كاتبها أو ومنها ما يفسر الوقائع من وجهة  ت،المشكال

وكلما استطاع القارئ لتشكل نصوصًا صحفية إبداعية،  ، ومنها ما يتجاوز ذلكفيهاالتي تنشر 
ما ينعدم ه "فالرسالة اإلعالمية تفقد قيمتها عندتكلما دل على جودة كتّاب الصحفي استيعاب النص
 (1). لدى المتلقين الرسالة الواحدة" معانيالفهم أو تتعدد 

ويعتقد باحثون أن "النص الصحفي يعد بمقياس الزمن نصًا الزال في مرحلة المراهقة 
زال يستعصي على الفهم ي مقارنة بأشكال الكتابة والتدوين األخرى ما يجعله نصًا متمردًا ال

قبواًل له،  وتعد النصوص الصحفية من "أكثر فنون الكتابة عرضة للتطور أو، (2)والتفسير العلمي"
ذا كانت أسس أو قوانين فن الكتابة الصحفية ثابتة، فإن تطبيقات هذه األسس أو القوانين  وا 

 (3)التي تتطور بها مهنة الصحافة".  نفسها متغيرة، فهي تتطور بالسرعة
دراسة النص الصحفي من حيث مفهومه ومستويات كتابته ملحة لهناك حاجة و 

وصواًل إلى التعمق في طرق تحليله من أجل الفهم الشامل وخصائص لغته وعناصره الرئيسية 
نتاج نص صحفي ثرّي وجذاب  وذوقه. القارئعقل يحترم  لماهية النص الصحفي، وا 

 

                                                           
(. عمان: دار كنوز المعرفة 1. )ط.الواقع والتحديات -اللغة اإلعالمية: المفهوم والخصائصمحمد الجابري:  -(1)

 .322(، ص 3112للنشر والتوزيع، )
 .7(، ص 3112(. عمان: دار أسامة،)1)ط. .الكتابة الصحفيةاإلبداع في حسام إلهامي:  -(2)
 .13(، ص 3112(. عمان: دار نبالء للنشر والتوزيع،)1خالد عزام: فن التقرير الصحفي. )ط. -)3(



 

 النص مفهوم: ثانياً 
دراساتهم تنوع وجهات نظرهم و م النص بتعدد هو مفالباحثين ل اتتنوعت تعريف

سة لألدوات اللغوية للتماسك الشكلي النص بأنه "درا Nils ، حيث يعّرف نيلسوتخصصاتهم
والداللي للنص، باإلضافة إلى أهمية السياق، ودور الكفاءة المعرفية للمتلقي في ممارسته لتحليل 

 (1)النص".
، في عملية التواصل لفظهيتم  االتصال فعلعنصر لغوي من بأنه "أي النص كما ُيعّرف 

 قصديةفي وظيفة يمكن مالحظته أي  ،ه ويؤدي وظيفة التواصل المدركوج  وهو موضوع مُ 
من قبل ومدرك ( تحدث في حالة االتصال التي يقصدها متكلم لمتكلم ةتواصلي-ة)اجتماعي

من  جزءاً يعمل بنجاح باعتباره  تصبح نصاً  ةاللفظي التعابيرمجموعة من الطرف اآلخر، فهو 
 (2). "سيةاالقواعد األسبسترشد يو التواصل االجتماعي 

 (3)أبرزها:مكونات عدة النص يعتمد على أن  L.Lotman وتمانلويعتقد ل.   
لنص، ا : يتمثل النص في عالقات محددة، تختلف عن األبنية القائمة خارجالتعبير -أ

 له. مادياً  وتجسيداً  لتعبير يجبرنا على أن نعتبر النص تحقيقاً وا
أو "أن يكون  : يحتوي النص على داللة غير قابلة للتجزئة مثل "أن يكون قصة"التحديد -ب

ينقل داللتها و  ،ما يعني أنه يحقق وظيفة ثقافية محددة وثيقة" أو "أن يكون قصيدة"
 السمات. من هذه النصوص بمجموعة من ةعرف كل واحديوالقارئ ، الكاملة

مجموعة عالمات تقع بين حدين  النص ال يمثل مجرد متواليةف: ة البنيويةيالخاص -ت
 سكة.النص بنية مركبة متما بلفاصلين؛ 

 
 السبك أو) يحقق النص التواصل الفعال مع القارئ عليه أن يستوفي سبعة معايير حتىو 

 ،القبول/ المقبولية ،رعاية الموقف/ الموقفيةالقصد، ، االلتحام/االنسجامق، االتسا
 (4)وهذه المعايير منها: (.كما ذكرت سابقاً ة، اإلعالمية / اإلخباري ،التناص

 السبك وااللتحام. يمعيار م على الذي يقو : ما يتصل بالنص 

                                                           
 ،إحدى التعريفات المباشرة للنص هو "ما تقرأ به الكتابةـ وتكتّب فيه القراءة" بمعنى أن الكتابة فعل أشبه بالقراءة

 ءة فعل أشبه بالكتابة.والقرا
، 11و   11. العددمجلة اآلداب واللغاتفهيمة لحلوحي: علم النص: تحريات في داللة النص وتداوله.  -(1)

 .312(، ص 3113الجزائر،)
(2)- Manca Kosir. (1988) .Twoards a Theory of the Journalistic Text Form. Media, 

Culture and Society,10, p.347.  
(. القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر، 1. )ط.المفاهيم واالتجاهات علم لغة النصسعيد بحيري:  -)3(

 .117 – 111ص  (،1227)
 .331علم النص: تحريات في داللة النص وتداوله. مرجع سابق، ص فهيمة لحلوحي.  -(4)



 

 القصد  يمعيار الذي يقوم على : سواء كان منتجًا أو متلقيًا، ما يتصل بمستعملي النص
 والقبول.

 معايير رعاية الموقف والتناص الذي يقوم على : يتصل بالسياق الخارجي للنص ما
 واإلعالمية.

 (1):ثالثة مستويات للتعبير اللغوي في النص ويحدد علماء اللغة
  :المستوى التذوقي الفني الجمالي وُيستعمل في األدب والفن.المستوى األول 
  :وهو المستوى النظري التجريدي ويستعمل في العلوم.المستوى الثاني 
  :المستوى العملي االجتماعي العادي، ويستخدم في الصحافة واإلعالم.المستوى الثالث 

 
 الصحفي النص مفهوم: ثالثاً 

 إلثارة واضح بأنه "طلبصحفي النص الُيعّرف 
إلى أن المرسل يعتقد أن  يشيرو االهتمام، 
 وهذا من شأنهباهتمام القارئ،  اً جدير ئًا هناك شي

غير في نهاية المطاف بيئة القارئ يأن 
اآلثار المعرفية  يؤدي إلى، ما ةالمعرفي

  (2)."اإليجابية
صحيفة، برنامج نشره في تم أي نص يتم إنتاجه لي" النص الصحفيوينظر آخرون إلى أن 
"مقول ملفوظ أو مكتوب وصفي أو تفسيري أو نقدي موجه إلى و (3)" إذاعي، برنامج تلفزيوني

ويمتد مفهوم النص الصحفي ليشمل النص الرقمي المنشور في  (4)،جمهور عبر وسيلة إعالمية"
 .المواقع اإلعالمية اإللكترونية

                                                           
(. القاهرة: مركز تكنولوجيا 1. )ط.الميةإنتاج اللغة اإلعالمية في النصوص اإلعمحمود خليل، محمد هيبة:  -)1(

 .11(، ص 3113التعليم، )
(2)- Karina Saraiva Schröder. Cristina Becker Lopes Perna. (2006). Reading and 

Processing a Journalistic Text through Relevance Theory: the Larry Rohter 

case.Revista Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL, 4 (6), p.19-20. 
(3)-Luminita Rosca.(2010).The Journalistic Text. Theoretical Background. Studia 

Universitatis Babes-Bolyal, Philologia, 3. p. 253. 
 من:  3117-11-21. استرجع بتاريخ 3112أيار عام  32. مقال منشور بتاريخ سيميولوجيا النص والخطاب -)4(

http://ostadabayoucef.blogspot.com/2013/05/blog-post_23.html 
و سالسل أ: نص مؤلف من كتل كالمية أو صورية مرتبطة إلكترونياً بموجب مسارات متعددة النص اإللكتروني

( Networks) ( أو عقد أو شبكاتPistes) معها روابط أو حلبات ر متناهية،ومسارات نصية مفتوحة وغي

 تسمح للقارئ بمسارات متباينة. متعددة تتعامل مع بعضها البعض

http://ostadabayoucef.blogspot.com/2013/05/blog-post_23.html


 

لة محددة وملموسة يمكن التعرف عليها حا"الصحفي  ويشير باحثون إلى أن النص
التواصل، وكالهما يدركان وقت  حالةالكاتب والقارئ في نفس وقد يكون وتخضع لإلثبات، 

التي تتسم  القصةوكذلك الجهات الفاعلة الرئيسية في  ومكان ما هو وارد في النص الصحفي
جزء من التواصل  وهو ،غوية وتصويريةإنشائية ولحدة فالنص يشكل و  ،بالواقعية والتحديد

عن األحداث العامة الحالية  ، اإلبالغفهاائوظواحد من  اإلبالغيعد التي  ،1الجماهيري للصحيفة
 (2).ص"وتعتني بالوقت والمكان واألشخا ،التي وقعت ضمن طيف معين وحقيقي

ة بشكيل رمزي ألحداث العالم، تعمل بنيته المقولوينظر آخرون إلى أن النص الصحفي "ت
خلق أنماط لغوية وتمثيالت ذهنية واستدالالت معرفية تنسجم مع المحّددات المعرفية  على

 (3)".التي يتبّناها المرسل إليه والسياقية
 نصوصبأنها وصف النصوص ولكي ت

المحددة عناصر صحفية البد من تسمية ال
لتحدث عن ل ما يسهل االة االتصالح

نص صحفي ومحتوى الرسالة ية كل خصوص
 (4)وهذه العناصر:ية، الصحف
 سلم تلقي بتالتي تسمح للم ةتسمية القنا

 .النص
  تسمية الشروط الدقيقة إلنتاج النص

 .الصحفي
  

 تسمية الوقت والمكان عند بث النص. 
 .تسمية الوقت والمكان عند استالم النص 

 (5) حول مفهوم النصوص الصحفية وهما:ن يسؤال Chaparro وتشابار ويطرح 
 لنصوص الصحفية واضحة أو مخفية أو مفهومة؟ا أهدافكيف تكون  .1
 القارئ؟غير واضحة لدى  أو واضحةالتي قد تكون  األهدافماذا يؤثر على حقيقة  .2

 (1):ويصنف قّراء النصوص إلى نوعين أساسيين
                                                           

1 MancaKosir. Op.Cit,p.348- 378 
(2)- Manca Kosir. Towards a Theory of the Journalistic Text Form, Op.Cit,p.348- 378. 

، مجلة المستقبل العربيعبد هللا. الحرب في وسائل اإلعالم: آليات بناء المعنى وإنتاج المعرفة. شهيرة بن  -(3)

 .21 ، ص21العدد 
(4)- Luminita Rosca.(2010).The Journalistic Text. Theoretical Background, Op.Cit. 

p.253. 
(5)- Ibid,p.20. 



 

باعتباره  في إطار البحث الصحفي -1
في عملية  مقصودال "نموذجيالقارئ "ال

 التحرير.
قارئ "ال باعتباره ي إطار اللغوياتف -2

يمكن دراسته للتعبيرات اللغوية و  المفسر"
 مع تحليل النص.

 

 
 

 الصحفي النصكتابية  مستويات: رابعاً 
 (2):تنعكس المستويات الكتابية في النصوص الصحفية فيما يلي

ألخبار الصغيرة االذي يستخدم في كتابة المستوى الصحفي اإلخباري البحت:  -1
 اد والفنون األخرى. والمتوسطة والكبيرة وغيرها من المو 

يمكن أن يطلق عليه أيضًا التقريري وتختص به أساليب المستوى الصحفي التسجيلي:  -2
تحرير القصص اإلخبارية والموضوعات والتقارير اإلخبارية أواًل ويليها بعض أنواع 

 .األحاديث الصحفية
نواع تختص به على درجة متقاربة بعض أساليب تحرير أالمستوى الصحفي التفسيري:  -3

وأساليب تحرير أجزاء من التحقيقات  ،الحوارات الصحفية، وبعض أنواع التقارير
 -الصحفية، وأساليب تحرير مقاالت أو أجزاء من مقاالت )االفتتاحي الشارح المفسر

 (.التحليلي -الُموق ع-القائد / االفتتاحي -التعليق
لسابقة ويغلب على يتداخل مع عدد من المستويات االمستوى الصحفي "الوصفي":   -4

وبعض جوانب  طابع أساليب تحرير )المجريات/ نقل األحداث والوقائع واألخبار(،
التحقيق( إلى جانب مقاالت "األعمدة واليوميات" خاصة تلك التي  -التقارير—)األحاديث

االعترافات(  -المناسبات -الخواطر والتأمالت –تتجه بمضمونها العام نحو )الرحالت 
 وغيرها.

                                                                                                                                                                      
(1)-Karina Saraiva Schröder. Cristina Becker Lopes Perna. Reading and Processing a 

Journalistic Text through Relevance Theory: the Larry Rohter case. Op.Cit, p.20. 
 .41 -44محمود خليل، محمد هيبة. إنتاج اللغة اإلعالمية في النصوص الصحفية، مرجع سابق، ص  -(2)



 

يضفي على أسلوب المحرر سمة األدب أو قدرًا من الذوق مستوى الصحفي المتأدب: ال  -5
الحد المعقول، كما يبدو من خالل أساليب تحرير بعض أنواع  ناألدبي ال يزيد ع

ن والمقدمات والنهايات لألحاديث والتقارير المصورة والتحقيقات الصحفية، وكذلك ويالعنا
 الصحفية خاصة ما يتصل منها بالجانب الذاتي. تحرير مقاالت األعمدة واليوميات

طابع وأساليب المحرر العلمي والمحرر  يهيغلب علالمستوى الصحفي العلمي:   -6
 العسكري والمحرر االقتصادي وغيرهم من محرري المواد المتخصصة بشكل عام.

يجمع كاتبه بين أكثر من مستوى من المستويات الفرعية المستوى الصحفي العام:  -7
بقة في مجموعها، أو بين هذه المستويات كلها في إطار عدد من الفنون واألنماط السا

تحقيق الدراسة  -الصحفية، مثل التحقيقات الصحفية المتميزة )تحقيق المشكالت
تحقيقات دراسة الشخصية، الحملة الصحفية، المقاالت القائدة الموقعة،  -الصحفية

 لي(.مقاالت اليوميات الصحفية، المقال التحلي
 

 لغة النص الصحفي  خصائص: خامساً 
 

بغض النظر عن طبيعة كل وسيلة إعالمية وحاجتها إلى لغة خاصة بها متالئمة معها، هناك 
 (1):وأهمها خصائص عامة يجب أن تتوافر في لغة النصوص الصحفية

م أبرز سمات لغة اإلعالم وأكثرها بروزًا، ويرجع ذلك إلى طبيعة وسائل اإلعالالوضوح:  -1
ويجب أن تكون الكلمات والجمل  ،من ناحية وخصائص جمهورها من ناحية أخرى
 والمعاني واضحة كل الوضوح حتى تحقق أهدافها.

أن تكون الكلمات والجمل والتراكيب والتعبيرات اللغوية متماشية مع روح المعاصرة:   -2
لمركبة قد ال العصر، ومتسقة مع إيقاعه، فالجمل الطويلة والكلمات المعجمية والجمل ا

 تكون مناسبة إال في موضوعات معينة وحاالت محددة.
                                                           

(. القاهرة: مركز 1. )ط.التطبيقات  -األسس -المفاهيم يةاللغة اإلعالم سامي الشريف، أيمن منصور ندا: -(1)

 .22 -21(، ص 3114تكنولوجيا التعليم، )



 

أن تكون اللغة متالئمة مع الوسيلة من ناحية والجمهور المستهدف من ناحية المالءمة:  -3
 أخرى.

والشرح والوصف بطريقة حية ومسلية  (الحكي)أن تكون اللغة قادرة على الجاذبية:  -4
 ومشوقة.

لة المحدودة من ناحية وطبيعة الجمهور غير القادر تنبع من طبيعة الوسياالختصار:  -5
على االستمرار في المتابعة طوياًل من ناحية أخرى، والبد أن تكون اللغة قادرة على 

 االختصار واإليجاز.
أن تكون اللغة قادرة على التعبير عن مختلف الموضوعات بسالسة، أي أن المرونة:  -6

ثر من جمهور ومعالجة أكثر من موضوع تكون متعددة المستويات تستطيع مخاطبة أك
 أو قضية.

أن يكون عدد المفردات كبيرًا بحيث يلبي االحتياجات المختلفة، واللغة االتساع:   -7
اإلعالمية متسعة وتتسع كل يوم، وقد يكون لالتصال مع الثقافات الخارجية وضرورة 

 عالمية واتساعها.الترجمة اليومية لكثير من المصطلحات أثره في زيادة حجم اللغة اإل
لغة وسائل اإلعالم في السنوات األخيرة مختلفة عما سبقتها، أصبحت القابلية للتطور:  -8

 .أكثر قدرة على التعبير والجذب
 

 الصحفية النصوص أنواع: سادساً 
 (1):هما النصوص الصحفية إلى نوعين أساسيينتصنف 
 اتالتحقيقو  االستطالعات،و  التقارير،و األخبار،  ندرج ضمنهايالتي  :اإلخباريةالنصوص  -1

 المائدة المستديرة.و المقابالت، و  ،اتيحر التصو ، ةالصحفي
المقال االفتتاحي، و التعليق الصحفي،  ندرج ضمنهايالتي : لنصوص التفسيريةا -2

 .ةالنقدي تالمقاالو ، البورتريه "البروفايل"ة، و عمداألو  الموضوعات الهزلية،و 
، بينما النصوص ادة إنتاج للواقععلوماتية هي إعويظهر التقسيم السابق أن النصوص الم

 .كتابهاتعبير مباشر آلراء التفسيرية 
 (2)كما يقسم آخرون النصوص الصحفية إلى:

 ويهتم (، مقابلة، الالتقارير، خبار)المذكرة، األالتي يندرج ضمنها  :ةالمعلوماتي صوصالن
 .المراقبة االجتماعيةب هذا النوع

                                                           
(1) - MancaKosir. Towards a Theory of the Journalistic Text Form.Op.Cit, p.357-358. 
(2) - José Marques de Melo. Francisco de Assis.(2016). Journalistic Genres and 

Formats: a Classification Model. Intercom – RBCC São Paulo, 39 (1). p.48-49. 



 

 :الخطاب،  ، النقد، العمود، الكاريكاتور،يق، التعلاالفتتاحيةويضم ) نوع مواد الرأي
 .فكارويهتم هذا النوع بمجال األالمذكرات(، 

 :الدراسة االستقصائيةالبروفايل، –الملف الشخصي ،تحليل)ال ويضم النوع التفسيري ،
الدور ويهتم هذا النوع ب(، الملف الصحفيلألحداث،  التسلسل الزمني -الكرنولوجي

 ي.التنوير و  التربوي
 :يهتم(، وتاريخ اللوناالهتمامات اإلنسانية، تاريخ )ويضم  النوع التحويلي / التغييري 

 .الترفيههذا النوع بالتسلية و 
 ويهتم هذا النوع(، الخدماترات، األسعار، الوثائق، ؤشويضم )الم :النوع النفعي 

 .القرارات اليوميةاتخاذ ة في لمساعداب
 

حفية إلى ثالثة أنواع أساسية تضم كل منها فنون صحفية ويمكن تقسيم النصوص الص
 مستقلة ومتميزة يستعين بعضها بفنون األنواع األخرى:

 اإلخباري، التحليل اإلخبارية، القصة الخبر،: اإلخبارية األنواع نصوص  -1
 .البروفايل الصحفي، التقرير

 .لصحفيةا المقابلة/ الحديث الصحفي، التحقيق: االستقصائية األنواع نصوص  -2
 العمود، مقال التعليق، مقال االفتتاحي، المقال: الرأي مواد أنواع نصوص  -3

 .اإلعالمي التحليل مقال النقدي، المقال
 ويهتم تحليل النصوص الصحفية بفهم جوهر كل نوع لمعرفة مدى التوظيف الدقيق

 آلراء.تباع المسار الصحيح في عرض األحداث والموضوعات واا  و شكال التعبير الصحفي أل
 

 اإلخبارية األنواع نصوص -أ
 : الصحفي الخبر

 الجمع وجمع أخبار الخبر وجمع وكتابة، قوالً  به ويتحدث ُينقل ما" كل أنه لغةً  الخبر ُيعّرف
 تقوم الذي واألساس المتغير الموضوعي الواقع مع مباشر تماس أول" الخبر دويع ،(1)"أخابير
 المعرفي النسق تشكيل في األكفأ الصحفي لنوعا كذلك وهو األخرى، الصحفية األنواع عليه
 عدد أكبر على يؤثر أو ويهم معين وقت في يقع حدث" أنه كما ،(2)" والمشاهد والمستمع للقارئ

                                                           
 .11(، ص 3113(. عمان: دار الكندي، )1. )ط.في الكتابة الصحفيةنبيل حداد:  -(1)
 -13(، ص 3113) ( دمشق: المكتبة اإلعالمية،3)ط. وممارسة نظرية الصحافة إلى مدخلأديب خضور:  -(2)

12. 



 

 ويالحق بالحدث يلتصق"و ،(1)" لهم مفهومة بطريقة يوضع أن على الجمهور، قطاعات من
 هذه طبيعة تناسب بحتة إخبارية غةصيا ليصيغها بعده أو قبله أو حدوثها أثناء في الواقعة
 .(2)" تنشره أو تبثه التي اإلعالمية الوسيلة تقنيات وتالئم ونوعها الواقعة

التي  خمسةوينطلق باحثون في تحديدهم لمفهوم الخبر أنه ما يجيب على األسئلة التقليدية ال
 ? Who(: H+ W5 ) وأحيانًا يضاف لها سؤال سادس في )حالة التقرير( الجيد الخبرتكّون 

What? Where? When? Why? How? () (لماذا؟)و  من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ وكيف؟. 
ويقسم الباحثون الخبر الصحفي إلى أنواع محددة إما وفقًا لنوع الوسيلة اإلعالمية أو الموضوع 

 أم زمن حدوثه. أو مكان وقوع الحدث الصحفي
 جزاء:ويتألف نص الخبر من الناحية التحريرية من أربعة أ

يخدم مجموعة متنوعة من الوظائف البالغية أهمها: "تلخيص القصة الرئيسية  العنوان: .1
 . (3)في الحدث، والتركيز على حدث ثانوي أو التفاصيل، ووسيلة لجذب انتباه القارئ"

بناؤها بعبارات واضحة يجب "كيف يؤثر الخبر بهم، لذلك متبقين لتخبر ا المقدمة: .2
 . (4)لى فقرتين، الفقرة يجب أن تكون قصيرة كالجملة"بسيطة بمعدل من فقرة إ

: يعد "الكتلة الرئيسية في الخبر، ويتضمن جميع الوقائع والتفاصيل، الصلب / الجسم .3
ه أساسًا للقارئ المعني بالحدث والذي يريد أن يعرف بالضبط حقيقة ما حدث، ألن  وُموج 

مقدمة، أما القارئ الذي يقرأ جسم الخبر القارئ غير المعنّي يكتفي بقراءة العنوان وربما ال
 .(5)فهو قارئ أكثر اهتمامًا" 

"لها أهمية كبيرة ألنها آخر ما يصل إليه القارئ من القصة اإلخبارية ويتوقف  الخاتمة: .4
 .(6)اختيار الفقرات الختامية على طبيعة الموضوع الصحفي ذاته" 

 عناصر تحرير نص الخبر الجيد: 
حفي الناجح هو الذي ينجح في الكتابة بلغة صحفية مناسبة وجيدة ما يتفق باحثون أن "الص

يجعل النص الصحفي خبرًا كان أو موضوعًا ال يحتاج إلى عملية تحرير جديدة تتضمن المراجعة 
                                                           

 ،مركز تكنولوجيا التعليم(. القاهرة: 1. )ط.األخبار اإلذاعية والتلفزيونية السيد، سامي الشريف:سعيد  - (1)

 .331(، ص 3112)
 .122(، ص 3114( دمشق: منشورات جامعة دمشق، )1)ط. .نحو بالغة إعالمية معاصرة فريال مهنا: - (2)

(3) – Soa Seo. 2013. Hallidayean transitivity analysis: The Battle for Tripoli in the 

Contrasting Headlines of Two National Newspapers. Discourse & Society, 24(6),p. 

775.  
(4) - Gene Fowler. Basic News Writing - Hard News.p.11Retrieved 2-11- 2017. 

Available:  

http://www.lssc.edu/faculty/heather_j_elmatti/Shared%20Documents/MMC%202100/

News%20Writing%2010.pdf 
 .17.الصحافة نظرية وممارسة، مرجع سابق، صأديب خضور –(5)
 .111ص  (،1222)منشورات جامعة دمشق،  ( دمشق:2. )ط.الخبر ومصادره بسام الحاج حسين: -(6)

http://www.lssc.edu/faculty/heather_j_elmatti/Shared%20Documents/MMC%202100/News%20Writing%2010.pdf
http://www.lssc.edu/faculty/heather_j_elmatti/Shared%20Documents/MMC%202100/News%20Writing%2010.pdf


 

عادة الصياغة مرة أخرى بالحذف أو اإلضافة أو تغيير األسلوب أو البناء الفني للنص" فـ  (1)وا 
ن في مجال اإلعالم يالباحثوثمة اتفاق بين  .(2)" بر ليست اعتباطيةص الخنالمعاني العامة ل"

 :)3) الفنية التي تؤسس لكتابة إخبارية جيدة وهي الخصائصعلى مجموعة من 
 المعنى.يرمي له : أي الكلمات تعني بالضبط ما الدقة -1
 ويمكن تحقيق الوضوح من خالل: : استخدام جمل بسيطة وكلمات مألوفة.الوضوح -2

 .الترقيمالقواعد الصحيحة وعالمات  استخدام .أ
 بناء الخبر من مقدمة في البداية والصلب في المنتصف والخالصة في الخاتمة. .ب
 التأكد من استخدام المبني للمعلوم. .ج
 تجنب استخدام الصفات والمبالغة )اإلطناب(. .د

تقدير القياس في المحتوى، فالجمل والكلمات تمنح حالة القصة، الجمل : القياس -3
رة تنقل الحدث والتوتر والحركة، والجمل الطويلة تعطي حالة مريحة، وبين القصي

 .الجمل الطويلة والقصيرة تتنوع أطوال الجمل، والكاتب الجيد يستخدمها جميعاً 
ؤكد للقارئ يتقود القارئ من فكرة ألخرى في النص، وهي جسر  :العبارات االنتقالية -4

 االنتقال كلمة أو عبارة أو جملة أو فقرة.أن الكاتب لديه شعور باالتجاه، وقد يكون 
 كثر من حواس القراء.أ: الكتابة الجيدة تجذب واحدة أو النداء الحسي -5
 تسمح للكاتب بإظهار التشابهات والتناقضات.  :التجانس -6

 
 : اإلخبارية القصة
 في ملتشت طبيعتها أن إال حركة أو بعمل المتعلقة األنباء رواية" بأنها اإلخبارية القصة تعرف
 يتصف مما ذلك إلى وما والمذكرات الشهود وشهادة األشخاص ووصف واألحداث الوقائع الغالب
 (4)".العملية الحياة واقع في والحيوية بالحركة

 
 (1)من:القصة اإلخبارية ويتألف نص 

                                                           
 . 21محمود خليل. محمد هيبة. إنتاج اللغة اإلعالمية في النصوص اإلعالمية، مرجع سابق، ص  - (1)

(2) -  Teun Van Dijkm. (1985). Structures of News in the Press. Discourse and 

Communication, p.70 Retrieved 7-11-2017.Available: 

http://discourses.org/OldArticles/Structures%20of%20news%20in%20the%20press.p

df 
(3) – Nnamdi Tobechukwu Ekeanyanwu Christine. Ofulue Bel-Molokwu. Chidinma 

Onwubere. (2012).  News Writing and Reporting, Abuja (1ST .ed) . Abuja: National 

Open University OF Nigeria,p.21- 22. 
(. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر 1. )ط.األساليب الفنية في التحرير الصحفي عبد العزيز شرف: -)4(

 .171(، ص 3111والتوزيع، )
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دفع المتلقي لمتابعة ي: أول تماس بين النص الصحفي والقارئ، وهو مدخل العنوان .1
بالرغم من أهميته  لرئيس للقصة الصحفية قد ال يكون كافياً والعنوان ا .النص

األساسية، وقد يتطلب األمر وضع عناوين فرعية داخل النص تحمل داللة على 
 التباين والتنوع.

: تشكل بداية لمجرى القصة كما أنها الركيزة األولى التي ينطلق منها قطار المقدمة .2
ة مثيرة وقوية، على أن تتضمن القصة الصحفية، ومن الضروري أن تكون مقدم

 الموضوعية بحيث تحمل حقائق غير قابلة للشك. مواصفاتها أيضاً 
: يشكل معظم القصة الصحفية ويتغذى من المعلومات والحقائق واالنطباعات الجسم .3

لى مقابالته وحواراته ولقاءاته ومشاهداته، إ التي يحصل عليها الكاتب استناداً 
 الذي يجريه بموضوعية لضمان معلومات صحيحة.بالوثائق والبحث  مدعوماً 

الوداع األخير لمغادرة لحظة : تكمن أهميتها في أنها الكلمات األخيرة و الخاتمة .4
القارئ نص القصة الصحفية، وكلما كانت الخاتمة أو القفلة أكثر إثارة كانت أجمل، 

  .وتفتح الرغبة إلعادة النص من جديد
، إال أنها تحمل في خمسةن اإلجابات المقنعة لألسئلة التتقاسم القصة مع الخبر البحث عو 
ذا قارنّا هذه األسئلة بما يقابلها  تهااكينون روح الكاتب ورؤيته والزاوية التي ينظر فيها للحدث، وا 

من اصطالحات فنية في القصة القصيرة الفنية، من السهل االفتراض أن )من( اإلخبارية هي 
؟( فتكّون القصة الفنية يف)ماذا( يعادلها الحدث، أما )ك نية، والفالقصة القصيرة الشخصية في 

 (2)الحبكة، واألداتان الباقيتان أين ومتى يقاربان المكان والزمان.
 : اإلخباري التحليل
 في يبحث تقرير" بأنه اإلخباري التحليل يعرف
 نقل وظيفة ويؤدي معّينة حقيقة أو واقعة أسباب

 من لكّنه كاماً أح يصدر فحسب، وال المعلومات
 بأساس القارئ يزّود للمعلومات تقديمه خالل
 (3)". معيناً  رأياً  بنفسه ليكّون كاف  
 

 

                                                                                                                                                                      
، أول تنظير أكاديمي لفن القصة الصحفية -بين القصة األدبية والقصة الصحفيةاب أحمد: إبراهيم شه - (1)

 من: 3117 -11-1. استرجع بتاريخ 73 -71(، ص 3113)

www.mohamedrabeea.com/books/book1_19906.pdf 
 .17نفسه، ص  المرجع السابق -)2)
الطريق إلى الصحافة: أساسيات في الصحافة إليزابيث شميدت، ماركوس تيروك،ماركوس بوش: - )3(

. )ط.(. برلين: مؤسسة اإلعالم عبر التعاون وفي المطبوعة والمرئية والمسموعة وااللكترونية

 . 21(، ص 3113التحول،)
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مالمسة تفاصيل أكبر، ومتابعة األحداث المتشعبة، التي تتميز "يتيح التحليل اإلخباري و 
ب ف ذات مصالح ومشار ابكثرة المتدخلين والمصادر، أو التي تعتمد معيار الصراع بين أطر 

 (1). "متناقضة
 (2)من: التحليل اإلخباري ويتألف نص

يتم إدراج الوقائع و  تذكير القارئ بالخبر الذي كان أساسًا له واالكتشافات الجديدة حوله،
ذا  والحقائق الجديدة التي جرى كشفها بالبحث الذاتي، وذلك بطريقة ترتيب التقرير نفسها، وا 

شأن إدراج تصريحاتها توضيح وشرح  من وجدت شخصّيات ذات عالقة خاصة بالحدث
لغة التحليل اإلخباري موضوعية وحيادية ا، وعادة ما تكون الموضوع أو الواقعة، فيمكن ذكره

إصدار أي حكم، رغم أن نتجنب ينبغي أن و أن تستعمل لغة سردية طليقة،  ويسمح لها أحياناً 
 ذا شاء.عليها تشكيل القاعدة التي سيعتمد عليها القارئ لتكوين رأيه إ

 
 : التقرير
 عن والتفصيلية الجوهرية والوقائع الحقائق يقدم ومتميز، مستقل إخباري نوع" بأنه التقرير يعرف
 ودوافعه الحدث هذا لظروف وتحليالً  تفسيراً  وربما ووصفاً  مفصالً  شرحاً  يقدم كما معين حدث

 شاهد بكونه للصحفي ذاتيةال التجربة خالل من كله ذلك ويقدم فيه، الفاعلة والشخصيات وأسبابه
 بدون تسرد صحفية مادة" فالتقرير( 3)"المتعددة تفاصيله ويراقب الحدث وقوع لحظات يعيش عيان
 (4)".عام بحدث خاصة أساسية معلومات تعليق

 (5)باإلضافة إلى العنوان من: التقرير ويتألف نص
اوية جديدة تتضمن واقعة ملموسة أو موقف معين أو صورة منطقية أو ز  :مقدمةال .1

 لموضوع غير جديد.
يتضمن مسار الحدث أو الواقعة التي يتناولها التقرير وتطور هذا المسار منذ  :جسمال .2

ويكتشف عن العالقات بينها  ،بدايته حتى نهايته، الربط بين الوقائع التي يضمها التقرير
 ما وراءها أو ما يكتنفها من غموض.بّين حتى ي

                                                           
(. الرباط: منشورات المنظمة 1.)ط.الم المهنياألجناس الصحفية مفتاح اإلععبد الوهاب الرامي:  - )1(

 .21(، ص 3111اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة / إيسيسكو، )
إليزابيث شميدت، ماركوس تيروك،ماركوس بوش، الطريق إلى الصحافةأساسيات في الصحافة المطبوعة  - )2(

 .21والمرئية والمسموعة وااللكترونية، مرجع سابق، ص 
(، 3112(. عمان: دار البداية، )1. )ط.أسس التحرير الصحفي والتلفزيوني واإللكترونيالبدراني: فاضل  - (3(

 112 ص
 . 17خالد عزام. فن التقرير الصحفي، مرجع سابق، ص  -)4)
(، ص 1214(. القاهرة: حقوق النشر للمؤلف، )1. )ط.األسس الفنية للتحرير الصحفي العاممحمود أدهم:  -(5)

141-141. 



 

ضوع التقرير الصحفي، عرض النتائج التي وصل إليها : تقييم المحرر لمو خاتمةال .3
المحرر من خالل بحثه في موضوع التقرير، التعميم لحقائق معينة أو آراء خاصة أو 

 لبعض النتائج التي حصل عليها المحرر.
 (1):على ى أن التقرير الناجح يرتكز دائماً أهل المهنة الصحفية عليتفق و 
قل قدر من أحتوي على أكبر قدر من المعلومات في ي، جمل قصيرة، سلوب بسيط واضح)أ

 .(يقوم على الحقائق وليس الخيال، الكلمات
 

 : الصحفي البروفايل
 خاطفة أو موجزة لمحة إعداد أو الحياتية اللحظات ألهم استدعاء" بأنه الصحفي البروفايل يعّرف
 في" البروفايل" أسماء دوتتعدّ  ،(2)" ما مرحلة في االهتمام دائرة دخلت مهمة شخصية سيرة حول

 وهناك ،Profile اإلنكليزية الكلمة إلى نسبة االسم هذا عليه يطلق من فهناك الصحفية، الكتابة
 ،le portrait الفرنسية أو the portrait اإلنكليزية الكلمة إلى نسبة" البورتريه" عليه يطلق من

 على أساساً  يقوم الصحفي النوع وهذا ،"الشخصية عرض تقرير" بالعربية عليه يطلق من وهناك
براز ما شخص عن الكتابة  (3).ومالمحه سماته من مجموعة وا 

يجب اتباعها خطوط عريضة البروفايل ولكن هناك ليست هناك قواعد صارمة للغة 
 (4):مثل

تكتب  ايجب أن تسرد ال أن تخبر كما لو كن -ةينبغي أن تكون الكتابة واضحة وحّسي)
 .(أن يقتصر على التفاصيل الجوهريةو  -أسلوبه الخاص والممّيز للبروفايل يجب أن يكون -تقريراً 

 (5) ويقسم نص البروفايل إلى ثالثة أقسام أساسية:
 التساؤل لماذا هذا البروفايل، البحث عن معلومات تخّص الشخصية  :قبل اإلنجاز

 ونشاطها، أخذ موعد مع الشخصية، إعداد األسئلة.

                                                           
. ورقة عمل قدمت في دورة التحرير االخباري للصحافيين بوكالة كتابة التقارير اإلخباريةأحمد حامد:  -(1)

 م من:3117 -11-1. استرجع بتاريخ 2(، ص 3113) السودان لألنباء،

publications/20110824105334327.pdfwww.sustech.edu/staff_ 
 .111فريال مهنا: نحو بالغة إعالمية معاصرة، مرجع سابق، ص  -(2)
، 1(، ص 3112،)البروفايل: طريقك لكتابة قصة صحفية حول شخصية بأسلوب حيّ  اسماعيل عزام: -(3)

م من: 3117-11-3استرجع بتاريخ 

https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9

%81%D8%A7%D9%8A%D 
إليزابيث شميدت، ماركوس تيروك، ماركوس بوش. الطريق إلى الصحافة: أساسيات في الصحافة المطبوعة  -)4(

 .22والمرئية والمسموعة وااللكترونية، مرجع سابق، ص 
 .1، مرجع سابق، ص البروفايل: طريقك لكتابة قصة صحفية حول شخصية بأسلوب حيّ عزام:  اسماعيل -)5(
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  من الثقة، طلب اإلذن للتصوير وتسجيل الصوت، ترك : خلق جو أثناء الحوارفي
الحوار يبدأ في البداية بشكل عفوي، طرح أسئلة مفتوحة ومغلقة، خاصة سؤال لماذا 

 من اإلجابات الواضحة، تدوين أكبر قدر من األفكار. داً والتثبت جي
  دون وضع خريطة للموضوع، كتابة التقديم و تحديد زاوية الكتابة،  أثناء الكتابة:في

إنهائه، كتابة الموضوع عبر االهتمام ببدايات الفقرات واعتماد الجمل القصيرة التي تقدم 
وضع عناوين و كل واحدة منها معلومة، واالبتعاد عن الكلمات والتوصيفات الصعبة، 

وضع اقتباسات ونكت ومالحظات دون تناسي إضفاء قليل من و فرعية داخل النص، 
، تدقيق التقديم، إيجاد عنوان يحمل معلومة وفي الوقت نفسه السخرية، االهتمام بالخاتمة

 على القراءة مع االبتعاد عن طرح التساؤل في العنوان. زاً يكون محف
 

 االستقصائية األنواع نصوص -ب
 : التحقيق

 التي لصحفيةا األشكال أحد" التحقيق يعد
 الناس، من كبيراً  عدداً  يهم موضوعاً  تتناول
 واالستطالع ريوالتح البحث على ويقوم

 لمعرفة قضية، أو لمشكلة الواقعي والتحليل
 تقديم بهدف وعواملها، ومسبباتها أسبابها
 حيالها نظر وجهة عرض أو لها حلول

 أو والشواهد الحقائق تدعمها
 (1)."اإلحصاءات

 
 

 (2)خمسة أساليب أساسية:  وفقالتحقيق الصحفي نص  وتنقسم صياغة

ومات واآلراء التي حصل عليها بأسلوب جذاب على : يستعرض الصحفي المعلالعرض .1
 إذا تضارب أقوال مؤيدين ومعارضين حول القضية وموضوع التحقيق. أن يكون محايداً 

                                                           
(. حقوق النشر محفوظة 1. )ط.التحقيق الصحفي: أسسه أساليبه اتجاهاته الحديثةعبد الملك شلهوب:  -)1(

 .31(، ص3114للمؤلف، )
(. الدوحة: وزارة الثقافة 1،.)ط.ته أخالقياتهوسائله مهاراته تأثيرا -اإلعالم المعاصر  إبراهيم إسماعيل: -( 2)

 .22 -23(، ص 3114والفنون والتراث، )



 

تباع األسلوب القصصي لرواية ا: القصة .2
األحداث، وقد يكون التحقيق قصة واحدة 
أو مجموعة قصص مجتمعة، والفرق 
بين التحقيق الصحفي الذي كتب في 

لقصة وبين القصة األدبية أن قالب ا
األول ليس إال حقائق أما الثانية فقد 

 الحقيقة بالخيال. بينتمتزج 
 

 

: يقدم الكاتب موضوعه بطريقة الوصف المباشر للمكان أو للحدث وكيفية الوصف .3
 وقوعه أو وصف للشخصية محور التحقيق.

: أكثر القوالب شيوعًا في فن التحقيق الحديث .4
ل الكاتب المعلومات حيث ينق الصحفي،

والبيانات إلى قرائه على لسان مصدر أو 
 أكثر فتنتشر بينهم.

: ينقل الصحفي رواية األشخاص االعتراف .5
ن يكون أمينًا أالمشاركين في الحدث، وعليه 

 في النقل مراعيًا لظروف المتحدث النفسية.
 

 

ي قالب القصة وف، : يقدم الكاتب من خالله معلوماته في قالب العرض في فقرةالمختلط .6
 في فقرة أخرى، وفي قالب الحديث في فقرة ثالثة. 

 
 : الصحفية المقابلة/  الصحفي الحديث
 الشخصيات، من وشخصية الصحفي بين الحوار على يقوم فن" بأنه الصحفي الحديث يعرف
 أو معينة، نظر وجهة شرح أو جديدة، معلومات أو أخبار على الحصول يستهدف وقد

 قد الصحفي والحديث الشخصية، هذه حياة في مسلية أو غريبة أو يفةطر  جوانب تصوير
 عدة مع يجري وقد الصحفية، األحاديث على الغالب الشكل وهو واحد شخص مع يجري

 واحد محرر يجريه قد الصحفي والحديث الصحفي، االستفتاء في األمر هو كما أشخاص



 

 في الشأن هو كما محررين عدة هيجري قد ولكن الصحفية األحاديث في الغالب األمر وهو
 (1).الصحفي المؤتمر

 (2): من الحديث الصحفي ويتألف نص
ة قتركز على زاوية أساسية لموضوع الحديث، وينبغي أن تكون المقدمة مشو  المقدمة: .1

 وجذابة تشد القارئ وتجعله يقدم على القراءة.
دأ من األقل أهمية بحيث يب الهرم المعتدل ويحتوي على نص الحوار م: يحتل جسالجسم .2

 إلى المهم إلى األكثر أهمية.
هم األخبار أو اآلراء التي أدلى بها المتحدث، وقد تحتوي على تقييم أ: تلخيص ةالخاتم .3

المحرر ألقوال وتصريحات المتحدث وقد تحتوي على انطباعات المحرر عن شخصية 
 المتحدث.

 
 الرأي مواد أنواع صوصن .ج

  :االفتتاحي المقال
 االفتتاحية أو االفتتاحي قالالم يعّرف

Editorial Article القائد المقال" بأنها 
Leading Article  "وتفسير شرح على يقوم 

 بما عليها والتعليق اليومية واألحداث األخبار
 األحداث تجاه الصحيفة سياسة عن يكشف

 (3). المجتمع في الجارية والقضايا

 

 معين، موضوع في الصحيفة رأي عن تعبر التي وعيةاألسب أو اليومية الكلمة" هي فاالفتتاحية
 تحرير رئيس االفتتاحي المقال يحرر ما وعادة(4)". إخباري حدث أهم أنه الصحيفة ترى وقد

 دون عادة الصحفية المؤسسة بلسان والتحدث التحريرية السياسة اعتباره في واضعاً  الصحيفة
 .باسمه المقال تذييل

 (5)باإلضافة إلى العنوان من ثالثة أجزاء:  المقال االفتتاحي ويتألف نص
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أو القضية أو المشكلة أو موضوع : تحتوي على مدخل يثير االنتباه إلى أهمية الالمقدمة -1
 الفكرة التي يدور حولها المقال.

يحتوي على المادة الجوهرية في المقال وعلى البيانات والمعلومات والحقائق  الجسم: -2
جج واألسانيد التي تؤيد وجهة نظر كاتب المقال، والخلفية الكافية، وكذلك األدلة والح

التاريخية للموضوع، باإلضافة إلى أبعاد الموضوع ودالالته السياسية أو االقتصادية أو 
 .....االجتماعية أو الفكرية

: أهم أجزاء المقال االفتتاحي فعليها يتوقف مدى اقتناع القارئ أو عدم اقتناعه الخاتمة -3
وتضم خالصة اآلراء واألفكار التي تصل إليها الصحيفة في موضوع  ،فةبسياسة الصحي

لقضية أو المشكلة المطروحة أو لالمقال، ودعوة القارئ للمشاركة في إيجاد الحلول 
تعبئته لتحقيق هدف معين أو لتنفيذ خطة معينة، ودعوة القارئ إلى اتخاذ موقف معين 

 تجاه موضوع معين.
 

 : الصحفي التعليق
 وصريحاً  واضحاً  رأياً  يتضمن ومتميز مستقل فكري صحفي نوع" بأنه التعليق مقال يعّرف
 كما األصعدة، جميع وعلى المجاالت مختلف في ظاهرة أو قضية أو حدث إزاء ومحدداً 
 الرأي هذا صحة تؤكد التي والشواهد والبراهين األدلة من سلسلة يتضمن برهنة مسار يحتوي
 إقناعه بهدف النوعي القارئ ذهن إلى أساساً  التعليق ويتوجه ومتماسك، مقنع منطقي بشكل
 (1)". للقارئ الفكري النسق تكوين في تراكمياً  ويساهم الكاتب، رأي بصحة

تخرج تساؤالته إلى ذهن و  ،على تقديم إجابة شافية عن سبب وقوع حدث ما التعليقيرتكز و 
به أو ارتباطاته بشخصية غير الخبر أو أحد جوان حالقارئ عند قراءته خبر ما لعدم وضو 

أو يعرف عنها القليل من المعلومات وأدت بعض أعمالها الراهنة إلى تسليط الضوء ، معروفة
رة على يمث في ثناياه أموراً  وقد يكون الخبر المنشور مقدمة ألحداث خطيرة أو متضمناً  ،عليها

 (2)للفرد.المستوى العالمي أو على مستوى األمن الوطني أو الحياة الشخصية 
التعليق بحيث تكون سردّية أو ساخرة أو مرحة أو  يمكن اختيار اللغة التي تناسب موضوعو 

ن كانت تحتاج في هذه الحالة إلى تبريرات قوية، فالقارئ لن ، حّتى تهّكمية وهجائية أو جدلية وا 
 (3)ذا لم يكن نتيجة منطقية لمحتويات النص. إيأخذ نقدًا أو جدااًل بجدّية 
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 (1)باإلضافة إلى العنوان من ثالثة أجزاء:  مقال التعليق ف نصويتأل

: تتضمن اإلشارة السريعة والمختصرة إلى الحدث أو الواقعة أو العنصر المقدمة -1
 اإلخباري في الحدث الذي سيقدم التعليق رأيًا حوله.

صحة  : تقديم الرأي الواضح والمحدد والصريح، وتقديم البراهين واألدلة التي تؤكدالجسم -2
 .الرأي

: النتيجة النهائية لمسار البرهنة، لذا يجب أن تكون مستخلصة من عملية الخاتمة -3
 البرهان وأن تكون موجزة وواضحة ومنطقية.

 
 : الصحفي العمود
 من جزء أو عمود في ينشر لمشكلة حل اقتراح أو رأي أو فكرة" بأنه الصحفي العمود يعرف
 وقد بسهولة، القارئ إليه ليعود واحد مكان في ويظهر اً ثابت توقيعاً  يحمل ما وغالباً  عمود،
 يتغير متحركاً  عنواناً  أحياناً  يحمل كما..( نوافذ، مواقف، فكرة،) قبيل من ثابتاً  عنواناً  يحمل
 (2)". الموضوع بحسب

 (3)العمود الصحفي باإلضافة إلى العنوان من ثالثة أجزاء وهي: ويتألف نص 
خبار وحدث من األحداث الجارية، ن األأو خبر م يةأو زاو  : تشمل مدخالً مقدمة -1

فكرة أو خاطرة أو لمحة أو انطباع يرى الكاتب أنه يحتاج إلى شرح وتوضيح أو 
تفسير أو تعليق أو إلى استخالص العبر، قضية أو مشكلة تمس مصالح القراء، 

 حكمة مأثورة أو مثل شعبي معروف أو قول لمفكر أو كاتب أو فيلسوف.
تفاصيل الحدث أو الصورة الحية أو و األدلة أو الشواهد أو الحجج،  يضم: جسم -2

سؤال القارئ عندما يكون العمود  نالقصة أو المشكلة أو القضية، إجابة الكاتب ع
جابة من الكاتب.  عبارة عن سؤال من القارئ وا 

 خالصة رأي الكاتب، عبرة أو موعظة أو حكمة أو نصيحة.تضم : خاتمة -3
 

 : صحفيةمقال اليوميات ال
شكل من أشكال المقال الصحفي المنتشرة في الصحافة ويعتمد على تعد اليوميات الصحفية "

وجود كتاب صحفيين وأدباء بارعين يتميزون بجودة األسلوب وثراء التجربة والخبرة 
 (4)".اإلنسانية
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أقرب إلى فن العمود الصحفي من حيث التعبير الشخصي الذي  اليوميات الصحفية تعدو 
ونظرته إلى الحياة سواء كانت روحه ساخرة أو متواضعة  وميله هعن تفكير صاحبه وروح مني

وهنا الكاتب يعبر  و اجتماعياً أ سياسياً  وقد تتناول اليوميات نقداً  ....أومتغطرسة أو متكبرة
 (1)ظره ال سياسة الصحيفة التي يعمل بها. نعن وجه 

 
 : النقدي المقال
 من وذلك والعلمي، والفني األدبي اإلنتاج وتقييم وتحليل وتفسير رضع" على النقدي المقال يقوم
 هذا من يسمعه أو يشاهده أو يقرأه ما اختيار في ومساعدته اإلنتاج هذا بأهمية القارئ توعية أجل
 أو المحلي المستوى على سواء يوم كل يتدفق الذي والعلمي والفني األدبي اإلنتاج من الهائل الكم

 (2)". يالدول المستوى
اللغة الصحفية واللغة العلمية، بين جمال اللغة األدبية وذوقها، "يجمع المقال النقدي بين 

 (3). "وتوفر مالمح اللغة الصحفية وخصائصها أي البساطة والوضوح والسهولة
 (4): باإلضافة إلى العنوان من المقال النقدييتألف نص 

و أ يهمة التي يثيرها موضوع العمل الفنم: تشمل القضية أو المشكلة أو الفكرة المقدمة .1
التجديد والتطوير أو العنصر الجديد الذي يطرحه شكل العمل و و الفني، أاألدبي 

 قبال الجمهور على العمل أو مدى إدباره عنه.إومضمونه، ومدى 
: عرض موضوع العمل الفني أو األدبي أو العلمي، تحليل وتفسير وشرح األبعاد جسمال .2

تقديم المعلومات الخلفية أو التاريخية للعمل نفسه أو األشخاص و مل، المختلفة للع
 المقارنة بين هذا العمل وغيره من األعمال المتشابهة.و المشتركين فيه، 

: التقييم النهائي للعمل وتحديد مستواه بالنسبة لغيره من األعمال المشابهة، خاتمةال .3
 دعوة القارئ إلى سماع أو مشاهدة أو قراءة هذا العمل أو دعوته إلى عدم االهتمام به.و 

 
 : اإلعالمي التحليل مقال
 التحليل على ويقوم تأثيرًا، وأكثرها الصحفي المقال فنون أبرز" اإلعالمي التحليل مقال يعد

 تناول على ويقوم العام، الرأي تشغل التي المختلفة والظواهر والقضايا لألحداث العميق
 آراء من يراه ما منها يستنبط لم أخرى أحداث وبين بينها ويربط بالتفصيل واألحداث الوقائع
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 في للخوض الكاتب أمام متاحة الفرصة تكون حيث أسبوعياً  المعتاد في وينشر واتجاهات،
 (1)...". وأدب وفكر وثقافة واقتصاد سياسة من اإلنساني النشاط مجاالت

عالجتها مرة أو ظاهرة أو رأي ثم كاختيار حدث أو قصة أو ف"حليل اإلعالمي على يعتمد التو 
 (2). "تقديم رؤية أو حل أو توصيات بالتحليل والتفسير والتعليق والتوقع وأحياناً  صحفياً 

 (3)التحليل اإلعالمي باإلضافة إلى العنوان من ثالثة أجزاء:  نص ويتكون
 تقدم اقتراحًا جديدًا.أو تشغل الرأي العام، هم، تطرح قضية م: تبرز حدث مقدمة .1
كشف أو األدلة والبراهين والشواهد، و المعلومات الخلفية للموضوع، تنشر فيه : الجسم .2

 أبعاد الموضوع ودالالته، عرض اآلراء المؤيدة أو المعارضة ومناقشتها.
خالصة وجهة نظر الكاتب، استنارة ذهن القارئ ودفعه لالهتمام تشمل : خاتمة .3

 بالموضوع، فتح حوار بين الكاتب وبين القراء وبين غيره من الكتاب.
ومن أنواع الفنون الصحفية التي تخضع نصوصها للتحليل )الصورة الصحفية 

 الصحفي واإلعالن الصحفي(. والكاريكاتور
 

 الصحفية: الصورة سابعاً 
تعّد الصورة الصحفية سواء كانت صورة مستقلة 

عنصر  عالميةالمادة اإلأو مصاحبة لنص 
هم يسهم في إيضاح الوقائع متيبوغرافي 

وتعرف  واألحداث بسرعة ووضوح للقارئ.
"صورة منفردة لتغطية بأنها الصورة الصحفية 

حدث عام يجلب المتعة للمشاهد ويقدم 
كاملة كما أنها تسجل زمن  معلومات وحقائق

 ، تتنوع الصورة في ميدان اإلعالم(4)الحدث"
و خطابًا بصريًا مثل الصورة ثابتة أ بين "صورة

الفوتوغرافية والصورة الكاريكاتورية والصورة 
 من المرتبطة بحدث الحية النابضة بالحياة
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 .(1)األحداث المحلية والعالمية"
ويتفق باحثون أن الصورة الصحفية "أول 

ما  ءوسيلة بصرية تزودنا عند تسجيل شي
حيث "تتحد  (2)"له ةيحدث بالواقع وشهادة حقيق

لّصور والكلمات في رواية حدث صحفي ا
الصور جزء ال تعد معين، وفي معظم األحيان 

هناك  ، ومع ذلك،الموضوعداخل نص  يتجزأ
، (3)"حاالت حيث الصورة تحتل دورًا أكثر بروزاً 
 عالمويدرك رؤساء التحرير أن "وسائل اإل

بدون صور صحفية تخسر كثيرًا من جمهورها 
معلن على حد وتفقد جاذبيتها للقارئ وال

 .(4)سواء"
 

  

شيء  إلى أن "الصور جذابة بشكل واضح للعين وهي أول Stark &Hansenويشير كاًل من 
الصور "تستخدم بشكل  أن Edwards and Winklerويعتقد  (5)ينظر إليه في الصفحة"

ع استراتيجي في المجال العام لتعكس ليس فقط المعتقدات واالتجاهات والقيم ولكن أيضًا المجتم
. حيث أصبحت الصورة "أهم عناصر التأثير في الجمهور بقصد زيادة وعيهم (6)بشكل واسع"
لة اإلعالمية، أو تغيير مواقفهم واتجاهاتهم تجاه القضية التي تتناولها الرسالة ابدالالت الرس

 (7).اإلعالمية"
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University Cognitive Studies, 127, p.14. 
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مجموعة من العوامل  الصحفيةلصورة وتراعي ا

جمهور  -ريةاألحداث الجا(1)ـ:بيمكن تلخيصها 
دور القائم  -المؤثرات المجتمعية -المتلقين

 -ة الصحيفةاسسي -باالتصال كحارس بوابة
 ةالمعايير الذاتي -مصادر األخبار والمعلومات

 -وسائل اإلعالم األخرى -للقائم باالتصال
جماعات  -اإلعالن -عالقات العمل وضغوطه

 . ..المصالح
 

 
أن تؤدي الوظائف قلة أو جزء من النص الصحفي الصحفية سواء كانت مستوتستطيع الصورة 

 . (إضفاء المتعة والترفيه -تكثيف المعاني -تأكيد المعلومات -نقل المعلومات) (2)التالية:
 

 الصحفي الكاريكاتور: ثامناً 
شكل من أشكال فن " بأنهر و الكاريكاتيعّرف 

، وهو قائم على المبالغة الرسم األكثر جذباً 
خالل تحريف المالمح  بالخطوط والريشة، من

 مع -مشهور  الطبيعية وخصائص شخص
أو ظاهرة  -االحتفاظ ببعض أوجه الشبه به 

اجتماعية أو حدث سياسي بهدف التهكم 
 ،و النقد االجتماعي والسياسيأوالسخرية 

يتحرك الكاريكاتور في مواقع خلفية، ويستخدم 
 رموزًا خاصة وأدوات فنية في التعبير تحجبه

 
أو يكون بدون نص، ويعتمد على المفارقة  ،قصيراً  أو تعليقاً  ويتضمن الكاريكاتير في العادة حواراً 

 .(1)" بصريةال
                                                           

(. القاهرة: عالم 1. )ط.تأثيرات الصورة الصحفية النظرية والتطبيقمحمد عبد الحميد، السيد بهنسي:  - (1)

 .312(، ص 3114الكتب، )
 والمطبوعات للصحافة القومي للمجلس مقدمة عمل ورقة ،مهني منظور –الصورة الصحفية  :أحمد حامد -)2( 

 .1(، ص 3113الصحفية، السودان، )



 

أحيانًا عن بساطة التعبير اإلعالمي وطرائقه المباشرة، غير أن الرسالة اإلعالمية التي يحملها 
 (2)تجعل منه نوعًا راقيًا من أنواع التحرير اإلعالمي. 

 
 صحفي: اإلعالن التاسعاً 

اإلعالن الصحفي من مجموعة من العناصر اإلعالنية المختلفة اللفظية نص  يتكون
 (3):ـويمكن تحديد العناصر اإلعالنية الرئيسية ب، والمرئية
: كلمة أو مجموعة من الكلمات التي توضع في موضع رائد من اإلعالن ليتم العنوان -1

تكتب ببنط أكبر مقارنة ببقية قراءتها، أو كنقطة جذب بالنسبة للمستهلك وألهميتها 
كما قد يشتمل على عنوان  ،أو مجموعة من العناوين رئيسياً  يكون عنواناً  العناصر، وقد
للتمهيد إلى العنوان الرئيسي أو دعمه أو توضيح فكرته أو تلخيص أهم  فرعي أو أكثر

ارئ على ز اهتمام القركييل قراءته وتهالنقاط البيعية المضمنة في النص اإلعالني لتس
 أهم األفكار الواردة فيه.

: يتكون من فقرة أو فقرات عدة تتضمن الفكرة الرئيسية لموضوع اإلعالن النص اإلعالني -2
قد تحتوي على المعلومات التفصيلية للخصائص المادية  ،دمةخأم  ةسواء كانت سلع

شباع إوبيان قدرة السلعة على  نوعرض األدلة والبراهي ،دمةخالمميزة للسلعة أو ال
أو وصف خصائص مستهلكي السلعة  ،مقارنة بالسلع المتنافسة كاحتياجات المستهل

 اإلعالنية المرجوة. فوسماتهم المميزة وبما يحقق األهدا
مجموعة العناصر المرئية التي يستخدمها المصمم إلبراز وتوضيح  :رافيكيةغالعناصر ال -3

 اإلعالن. الفكرة اإلعالنية ودعم العناصر اللفظية المتضمنة في
: ويتكون االسم التجاري من مجموعة الكلمات االسم التجاري للمعلن والعالمة التجارية -4

بشكل يمكن قراءته، والعالمة التجارية  رقام أو مزيج من هؤالء جميعاً ألحروف أو االأو 
هي الرمز أو الشكل يختاره المنتج ليسهل تمييز المنتح أو السلعة ومعرفتها بمجرد النظر 

 ا عن العالمات التجارية األخرى للسلع المتنافسة.إليه
: جملة إعالنية موجزة ومميزة يتم تكراراه بشكل منتظم في كل إعالنات الحملة الشعار -5

اإلعالنية, ويتم تضمينها أبرز الخصائص التي تتميز بها الشركة المعلنة أو منتجاتها 

                                                                                                                                                                      
م  3117-11-2(. استرجع بتاريخ 3112، )الكاريكاتير: الفن الذي يعبر عن جوهر األشياء جودت هوشيار: -)1(

 من: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IDLApI8gM-  
 .171إعالمية معاصرة، مرجع سابق، ص  فريال مهنا: نحو بالغة -(2)
edu.com/wp-www.al-. 27 -24(، ص3111)فن اإلعالن الصحفي،  صفوت العالم، نهلة الحفناوي: -(3)

content/uploads/2013/12/40.pdf 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IDLApI8gM-AJ:www.m.ahewar.org/s.asp%3Faid%3D460115%26r%3D0%26cid%3D0%26u%3D%26i%3D0%26q%3D+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&client=firefox-b
http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2013/12/40.pdf
http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2013/12/40.pdf
http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2013/12/40.pdf


 

ركة أو اسم السلعة أو الخدمة خدماتها، ويساعد تكرار الشعار على ارتباطه باسم الش
 أو قراءته له.  بحيث يتذكرها المستهلك عند سماعه للشعار

اإلعالن أما أن يكون منطقي الصورة يذكر المحرر اإلعالني ميزات  إن أسلوب تحرير نص
، أو مكن من المصطلحات العلميةأما  ال تقبل الجدل مخففاً  يعلى الحقائق الت السلعة معتمداً 
 (1)ي الصورة يخاطب نفوس القراء ويثير خيالهم. أسلوب عاطف

ن كانت العناوين والصور و  قوم بالدور الرئيسي في جذب االنتباه يأتي دور النص في تا 
كر االدعاءات، ذو  ،ةة كامليّ تقديم الرسالة البيع (2)ة: االحتفاظ باالنتباه ونقله لألهداف التالي

لمنتج، فالنص اإلعالني هو المحور اإلقناعي ويلخص الدليل، ويوفر التوضيح وأسباب شراء ا
 ،والقابلية للقراءة ،والقابلية للتصديق ،عالني الصدقفي النص اإل ىللرسالة اإلعالنية ويراع

 ك.والمواءمة مع احتياجات المستهل ،ةوالبساط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 -212)د.ت(. ص  القاهرة: دار الفكر العربي. (.4. )ط.فن التحرير الصحفي المدخل في :عبد اللطيف حمزة -(1)

211. 
من:  3117-11-32(. استرجع بتاريخ 3112)، 3ص اإلعالن كتابة وتصميم. :طلعت عيسى -(2) 

site.iugaza.edu.ps/tissa/files/2010/02/Ad.pdf  



 

  خالصةال
الشكلي والداللي بأنه دراسة لألدوات اللغوية للتماسك  ،الوحدة مفهوم النص نا في هذهتناول
مكونات النص األساسية المتمثلة في  نا، وعرضاالتصال فعلعنصر لغوي من و ، محتوىلل

التحديد، الخاصية البنيوية( والمعايير السبعة الواجب توافرها ليحقق النص التواصل  -)التعبير
 الفعال، ومستويات التعبير اللغوي في النص.

وخصائص لغة النصوص  تهعريفاته، ومستويات كتابمفهوم النص الصحفي من حيث تتناولنا و 
 الصحفية، ومكونات األسلوب الصحفي في النص الصحفي، وتصنيفات النصوص الصحفية.

)النصوص  الوحدة بشرح أنواع النصوص الصحفية التي صنفت إلى ثالثة أنواع أساسية ناوختم
ر الصحفي، البروفايل، النصوص اإلخبارية: الخبر، القصة اإلخبارية، التحليل اإلخباري، التقري

المقال  االستقصائية: التحقيق الصحفي، الحديث /المقابلة الصحفية، نصوص مواد الرأي:
االفتتاحي، مقال التعليق، مقال العمود، المقال النقدي، مقال التحليل اإلعالمي(، باإلضافة إلى 

 نصوص الفنون الصحفية األخرى )الصورة والكاريكاتور واإلعالن(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : التمارين
 أجب عن األسئلة التالية:

 النص؟ في اللغوي التعبير مستويات هي ما .1
 .الصحفي النص مفهوم عرف .2
 الصحفية؟ النصوص في الكتابية المستويات ما .3
 الصحفية؟ النصوص لغة في توافرها الواجب العامة لخصائصا ما .4
 .الصحفي اإلعالن نص في الرئيسية العناصر اذكر .5

 
 

 ( أمام العبارات اآلتية:Xأو خطأ  √ ضع إشارة )صح
 –كي يحقق النص التواصل الفعال مع القارئ عليه أن يستوفي سبعة معايير )السبك  -أ

 صح /.اإلعالمية( -التناص -رعاية الموقف -القبول -القصد -االلتحام

 طأخ /المستوى النظري التجريدي في التعبير اللغوي يستخدم في الصحافة واإلعالم. -ب

( التحليلي -الُموق ع -تتبع مقاالت )االفتتاحي الشارح المفسر، التعليق، القائد / االفتتاحي -ت
 صح/ .لمستوى الصحفي التفسيريل

بالبناء الفكري للنص الصحفي عامة،  بالنص الصحفي ترتبط الصحة النحوية والصرفية -ث
 خطأ/  .والجملة بصفة خاصة

 
 اإلجابة الصحيحة: اختر
 :اللغة تكون أن الصحفي النص في اصرةبالمع المقصود .1

A. متالئمة مع الوسيلة والجمهور المستهدف. 
B. متماشية مع روح العصر. 

 متماشية مع روح العصر. B :الصحيحة اإلجابة 
  
 

 :بـ يهتم الصحفية النصوص في المعلوماتي النوع .3

A. األفكار مجال. 
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 الثالثة التعليمية الوحدة
 الصحفيةالنصوص  تحليلمناهج وأدوات وطرق 

 
 
 

 :التعليمية األهداف
 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب على الطالب أن يكون قادرًا على أن:

 يتعّرف على مناهج تحليل النص لدى الغرب ولدى العرب. .1
 يحّدد معايير تحليل النص. .2
 ل النص الصحفي.يتعّرف على خطوات تحلي .3
 يحّدد مراحل تحليل النص وطرقه. .4
 يتعّرف على مواصفات المحّلل والشروط الواجب توافرها لديه. .5

 
 الصحفيةالنصوص  مناهج وأدوات وطرق تحليل

 
 .مقدمة .1
 .مناهج تحليل النص .2
 .معايير تحليل النص .3
 .خطوات تحليل النص .4



 

 

 .مراحل تحليل النص .5
 .طرق تحليل النص .6
 .المحّلل ومواصفاته .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مقدمة: -أولً 
 
ئل اإلعالم واالتصال أصبحت تمّثل لخطورة وسا نظرا  

أهم صناعة تضاهي صناعة السالح؛ بل تفوقها 
فهي سيف ذو  باعتبارها صناعة للفكر والوجدان،

حّدين، إذ يمكن أن ُتسّخر لخدمة اإلنسان وتوعيته 
يعّد مطلبا ، وتثقيفه وتنشئته التنشئة السليمة، وذلك 

ويمكن أن ُتستخدم في الوقت نفسه ألغراض تدميرية 
وهذا  الفكر وتزرع الفتنة في المجتمعات، تخّرب
 التي سلبي ينبغي تالفيه واتخاذ اإلجراءات جانب

 

تكفل الحيطة والحذر منه. لذلك تعددت مناهج وطرق تحليل المضمون اإلعالمي، وأولى الباحثون الكثير من 
علمية دقيقة لفهم الظاهرة اإلعالمية من جهة، وتقنين المحتوى اإلعالمي من جهة لصيغ ول االهتمام للوص

 أخرى. 
 

  :مناهج تحليل النص -ثانياً 
حظي النص باهتمام وعناية الدارسين والمحللين، فمارسوا عليه قراءات عّدة، متّبعين مناهج مختلفة، فمنها 

 وغيرها من مناهج، يمكن تلخيصها باآلتي: ومنها التفكيكية، فرعاتها، ومنها السيميائية وتواألسلوبية، البنيوية، 
 التحليل البنيوي: .أ

 فيظهرت البنيوية اللسانية في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين مع رائدها "فرديناند دي سوسير"، 
من الدرِس اللساني  م، وكان الهدفُ 1116كتابِه "محاضرات في اللسانيات العامة"، الذي ُنشر في باريس سنة 

هو التعامل مع النص من الداخل وتجاوز الخارج المرجعي واعتباره نسقا  ُلغويا  في سكونِه وثباتِه، وقد حقق 
هذا المنهج نجاحه في الساحتين اللسانية واألدبية حينما انكب عليه الدارسون بلهفة كبيرة للتسلح به واستعماله 

 ظواهر األدبية والنصية واللغوية. منهجا  وتصورا  في التعامل مع ال
وأصبح المنهج البنيوي أقرب المناهج إلى األدب؛ ألنه يجمع بين اإلبداع وخاصيته األولى وهي اللغة في 
براز قواعده وأبنيته  بوتقٍة ثقافيٍة واحدة، أي يقيس األدب بآليات اللسانيات بقصِد تحديِد ُبنيات األثر األدبي وا 

 الشكلية والخطابية.
. هاذاتبنص كبنية قائمة الالمنهج البنيوي هو منهج وصفي يستبعد كل ما هو خارج نصي، ويتعامل مع و 



 

 

بغير  ، ويمكن تحليل النص تحليال  بنيويا ، وهو منهج ال يهتم(1)يمكن مقاربته من خالل مستوياته الداخليةّ 
 ة.النص، فالظروف والمؤثرات الخارجية، وحياة المؤلف أمور تهملها البنيوي

تهدف البنيوية إلى اكتشاف قواعد التراكيب وآلية تشكيل المعنى في النص؛ ألن البنيوية ُتعَد النواة 
لالتجاهات التي جاءت بعدها كالتفكيكية السيميولوجيا والتلّقي، وتختلف البنيوية عن غيرها من المناهج 

  :اساسيتين هماالتحليلية واإلبداعية؛ ذلك أنها تعيد بناء الشيء من خالل عمليتين 
االقتطاع: وهو اقتطاع األجزاء الداّلة على الشيء للكشف عن كيفية قيامها بوظائفها ومدى  .1

 تأثيرها في الكل.
 .(2)التركيب: وهو تركيب هذه األجزاء بعد اكتشاف قوانين حركتها .2

 ومن أهم مبادئها:
 .العالقة بين اللغة والكالم 
 .تحليل الرموز اللغوية 
 لعام للنظام اللغوي.دراسة التركيب ا 
 (3)التفرقة بين مناهج الدراسة الوصفية ومناهجها التاريخية. 

 
 التحليل السيميائي: .ب

ارتبط ظهور علم السيميولوجيا بمنبعين أساسيين هما: العالم اللغوي السويسري "فرديناند دي سوسير" الذذي 
األمريكذذذي "تشذذذارلز سذذذاندرس بيذذذرس"  هذذذو األصذذذل فذذذي تسذذذمية العلذذذم بالسذذذيميولوجيا )علذذذم الداللذذذة(، والفيلسذذذوف

 .(4)صاحب كتاب )كيف نجعل أفكارنا واضحة(، وهو األصل في تسميته بالسيميوطيقا
 ومن المناهج السيميولوجية: 

 منهج التحليل التوزيعي:  -1
( فذذذي الواليذذذات المتحذذذدة األمريكيذذذة، 1141 – 1887يعتمذذذد علذذذى النظريذذذة السذذذلوكية، ويتزعمذذذه "بلومفيلذذذد" )

ن عالمذات الكلمذة ضذمن الذنص ويرى أن ا لكلمات ال معنى لها خارج سذياقها، ولذيس للكلمذة سذوى وظائفهذا، وا 
مذذع الكلمذذات األخذذرى هذذي التذذي تحذذّدد معناهذذا. وترّكذذز النظريذذة السذذلوكية علذذى مذذا يسذذتلزمه اسذذتعمال اللغذذة فذذي 

يذذد" حيذذض عذذرض فذذي االتصذذال، وتهذذتم بالجانذذب الممكذذن مالحظتذذه عالنيذذة. واسذذتفاد "هذذاريس" مذذن آراء "بلومف
                                                 

كلّية  للغة العربية،َشهالء حاتم كريم: المنهج البنيوي دراسة تحليلية لرائية ابي فراس الحمداني، بحٌث مقّدم إلى مجلس قسم ا - 1

 ، ص )خ(.2112اآلداب، لنيل درجة اإلجازة في اللغة العربية آدابها، جامعة القادسية، 
 .3المرجع السابق، ص - 2
 . 12.11ة ، الساع21/11/2112تاريخ استرجع ب،  http://www.alukah.netأهم المدارس اللسانية الغربية الحديثة:  - 3
 .2/11/2112تاريخ استرجع ب. 3/3/2112هبة عبد المعز أحمد: تحليل الخطاب، موقع النور،  - (4)

http://www.alukah.net/


 

 

المذنهج التذوزيعي، واقتذرح قضذايا جديذدة مذن شذأنها أن تعمذق وتقذّدم  1151كتابه: )منذاهج اللسذانيات البنيويذة( 
 . (5)األلسنية، مع تطبيق المنهج التوزيعي على تحليل النص

الوظيفذة  أما نظرية السياق التي يعتمدها المنهج التوزيعي فهذي ذات مذنهج عملذي يتزعمذه "فيذرض" الذذي أّكذد
االجتماعية، وقال إن معنى الكلمة في استعمالها، أو في الطريقة التي تستعمل بها، أو في الدور الذي تؤّديه، 
ن معناهذذا ال ينكشذذف إال مذذذن خذذالل سذذياق الوحذذذدة اللغويذذة. وعلذذى هذذذذا فذذتن دراسذذة معذذذاني الكلمذذات تتطلذذذب  وا 

يتعذذّدل تبعذذا  لتعذذّدد السذذياقات التذذي تقذذع فيهذذا )سذذياق  تحلذذيال  للسذذياقات والمواقذذف التذذي تذذرد فيهذذا، ومعنذذى الكلمذذة
 . (6)لغوي، عاطفي، ثقافي..إلخ(

 ومن أهم مبادئ هذه المدرسة:
 .اللغة )مادة( قابلة للُمالحظة الُمباشرة 
 .دراسة المعنى قد تعوق الوصول إلى القوانين العامة التي تحكم السُّلوك اللغوي 

 
 :منهج التحليل المفهومي )التوليدي(  -2

جاء نقيضا  للمنهج التذوزيعي الذذي تعثّذر أمذام مشذكالت لذم يذتمّكن مذن حّلهذا تقنيذا ، اعتمذد هذذا المذنهج علذى 
االسذذتنتاج والعقالنيذذذة والذهنيذذذة، ولكذذن أهذذذم مذذذا اعتمذذده النظريذذذة التصذذذّورية )أو العقليذذة( االنكليذذذزي "جذذذون لذذذوك" 

اإلشذذذارة الحّساسذذذة إلذذذى األفكذذذار، وأن ( الذذذذي يقذذذول إن اسذذذتعمال الكلمذذذات يجذذذب أن يكذذذون 1774 – 1632)
األفكار التي تمّثلها تعّد مغزاها المباشر الخاص، وتعّد هذه النظرية اللغذة وسذيلة أو أداة لتوصذيل األفكذار، أمذا 

 .(7)وجودا  مستقال ، ووظيفة مستقلة عن اللغة –وفق هذه النظرية  –هذه األفكار التي تدور في أذهاننا فتملك 
ية لسانية وضعها "تشومسكي"، ومعه علماء اللِّسانيات في المعهذد التكنولذوجي بماساشوسذيت فالتوليدية نظر 

م، بانتقذذاد النومذذوذج التووزيعذذذي والنومذذوذج البنيذذوي؛ فذذذي مقوماتهمذذا 1165و م1167)الواليذذات المتحذذدة( فيمذذا بذذين 
نجذذزة بالفعذذل، وال يمكنذذه أن يفسذذر عذذددا  الوضذذعية الُمباشذذرة، باعتبذذار أنو هذذذا التوصذذذور ال يصذذف إاّل الجمذذل المُ 

كبيذرا  مذن الُمعطيذات اللِّسذانيوة؛ مثذذل: االلتبذاس، واألجذزاء غيذر الُمتوصذلة ببعضذذها الذبعض؛ فوضذع هذذه النوظريذذة 
لتكون قادرة  على تفسذير ظذاهرة اإلبذداع لذدى الُمذتكلِِّم، وقدرتذه علذى إنشذاء جمذل لذم يسذبق أن ُوجذدت أو ُفهمذت 

. والنحو يتمثول في المنذتج اللِّسذاني الذذي تذراكم فذي ذهذن الُمذتكلم باللغذة يعنذي الكفذاءة (8)ه الجديدعلى ذلك الوج
اللِّسذانية، واالسذتعمال الخذذاص الذذي ينجذذزه المذتكلم فذي حذذال مذن األحذذوال الخاصذة عنذد التخاطذذب والذذي يرجذذع 

                                                 
 .31، ص1221منشورات وزارة الثقافة، دمشق: محمد عزام: النقد والداللة نحو تحليل سيميائي لألدب،  -( 5)
 .32محمد عزام: المرجع السابق، ص - (6)
 .33المرجع السابق. ص - (7)
 .76، ص2771محمد الصغير بناني: المدارس اللسانية في التراض العربي وفي الدراسات الحديثة، الجزائر: دار الحكمة،  - 8



 

 

 :(9)إلى القدرة الكالمية، والنحو يتألف من ثالثة أجزاء أو مقومات
 مقّوم تركيبي: ويعني نظام القواعد التي تحّدد الجملة المسموح بها في تلك اللغة.• 
 مقّوم داللي: ويتألف من نظام القواعد التي بها يتم تفسير الجملة الُمولودة من التوراكيب النحويوة.• 
جمذذل ُمولوذذدة مذذن مقذذّوم صذذوتي وحرفذذي: يعنذذي نظذذام القواعذذد التذذي تنشذذ  كالمذذا  ُمقطوعذذا  مذذن األصذذوات فذذي • 

 التركيب النحوي.
 منهج التحليل اإلحصائي:  -3

يبذذدأ بتقامذذة جذذدول يوضذذع فيذذه كذذل الكلمذذات )المشذذتقة( مذذن أصذذل واحذذد، ثذذم يبنذذي نسذذقا  لهذذا، يذذورد اللسذذاني 
األمريكي "زيف" أنه أثبت أن تكرار الكلمات في نص من النصوص، أو في مجموعة مذن النصذوص، يتنذاظر 

لمذذات المدخلذذة بموجذب تذذدرج تكذذراري تنذذازلي تتذذوزع بحسذب خذذط مقذذّوس، وتوجذذد مذذن جهذذة مذع توزيذذع ثابذذت: فالك
أخرى عالقة حميمية بين عدد الكلمات لتكرار ما، وبين التكرار نفسه. أما الفئات التذي تكذون فيهذا نسذبة تكذرار 

ملة مذّرة كلمذة مسذتع 677منخفضة فتنها تحتوي على عدد أكبر من الكلمات، ففي نذص مذا يحتذوي مذثال  علذى 
كلمذة قذد اسذتعملت ثذالض مذرات.. إلذخ، وهذذه النسذب ثابتذة  177كلمة قد استعملت مرتين، و 277واحدة، نجد 

 .(10)وعالمية
ويعتمذذد هذذذا المذذنهج علذذى نظريذذة الحقذذول الدالليذذة التذذي تذذرى أنذذه لكذذي نفهذذم معنذذى كلمذذة فتنذذه يجذذب أن نفهذذم 

القات بين المفردات داخل الحقذل أو الموضذوع الفرعذي. كذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها دالليا  وندرس الع
وهدف تحليل الحقول الداللية هو جمذع كذل الكلمذات التذي تخذص حقذال  معينذا ، والكشذف عذن صذالتها ببعضذها 

 .(11)بعضا ، وصالتها بالمصطلح العام
 

 المنهج التفكيكي:  .ج
إلى حقيقتها، وتبيين زيفها من حقيقتهذا،  يقوم المنهج التفكيكي على تفكيك األفكار والُبنى الفكرية، للوصول

ويعتمذد علذى تجزئذذة الذنص محذل الدراسذذة إلذى فقذذرات، وفصذل مكوناتذه الفكريذذة واللغويذة، ومذن ثذذم إرجاعهذا إلذذى 
أسبابها ومالبساتها، في ضوء السياق الذي ورد الذنص فيذه، مذع مراعذاة عذدم الخذروج عذن إطذاره. والمحلذل فذي 

ى البسيط، ومن الكلي إلى الجزئي، ويعد التفكيذك أهذم حركذة مذا بعذد البنيويذة فذي ذلك كله ينتقل من المرّكب إل
النقذذد األدبذذي، فضذذال  عذذن كونهذذا الحركذذة األكثذذر إثذذارة للجذذدل أيضذذا . وربمذذا ال توجذذد نظريذذة فذذي منذذاهج الفكذذر 

                                                 
 .77المرجع السابق، ص - 9
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وات النقذذدي أثذذارت موجذذات مذذن اإلعجذذاب وخلقذذت حالذذة مذذن النفذذور واالمتعذذاض مثلمذذا فعذذل التفكيذذك فذذي السذذن
األخيرة؛ فمن ناحية نجد أن بعض المفكرين يتحمسون لها على الصذعيدين النظذري والتطبيقذي علذى الذرغم مذن 
تباين أسلوبهم وحماسهم، ومن ناحية أخرى نجد أن الكثير من النقاد الذين ينضوون تحت مظلة النقد التقليدي 

ولذم يخذل أي مركذز فكذري فذي أوروبذا وأمريكذا يبدون سخطهم من التفكيك الذذي يعدونذه سذخيفا  وشذريرا  ومذدمرا . 
  من الجدل في قيمة هذه النظرية حتى اآلن.

يعد الفيلسوف والمفكر الفرنسي "جذاك دريذدا" مؤسذس المذنهج التفكيكذي، ومؤسذس التفكيكيذة، فقذد طذرح آراءه 
والظذذواهر"،  و"الكذذالم م، وهذذي "حذذول علذذم القواعذذد"، و"الكتابذذة واالخذذتالف"،1167فذذي ثالثذذة كتذذب نشذذرت سذذنة 

 . (12)الوسيطة والمفهوم العام لهذه الكتب يدور على نفي التمركز حول الميتافيزيقا المتمثل في الثقافة الغربية
ومن مميزات المنهج التفكيكي: تمكين الباحض من التعمق واالندماج في صلب الموضوع، ومسذاعدته علذى 

لقذذدرة علذذى التفسذذير الذذذي يزيذذل الغمذذوض، إظهذذار الوصذول إلذذى إجابذذات عذذن األسذذئلة التذذي تثذذار حذذول الذذنص، ا
جذالء  الغايات المقصودة من النص بوضذوح ودون مزايذدة علذى صذاحبه، إظهذار المعذاني الدفينذة فذي الذنص، وا 

   مضامينه على نحو دقيق.
 

 التحليل وفق المنهج النزياحي: .د
هو أحد مناهج التحليل األسلوبي، له منظور 

ية عند العرب واضح من خالل الدراسات اللغو 
ن تعّددت مصطلحاته التي تهدف إلى  والغربيين وا 
لفت االنتباه ومفاجأة القارئ أو السامع بشيء جديد، 

تسرب الملل إليه، مع إعطاء  والحرص على عدم
البعد الجمالي لألدب، والذي ال يتحقق إال عن طريق 

 .(13)االنزياح
كلمة واالنزياح الداللي هو ما يمثل المدلول اإلفرادي لل

 لمستوى من مستويات المعنى على اختالف الغرض

 

الذي يريده الكاتب، وهو ما أسماه عبد القاهر الجرجاني "معنى المعنى" أو "المعاني الثانوية". أما االنزياح 
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 التركيبي فهو نتاج "توخي معاني النحو" التي أقام عليها عبد القاهر نظريته في "النذوظْذم". وسواء أكان االنزياح
دالليا  أم تركيبيا  فتن المعنى الدقيق ال يتأتذوى إال من خالل تضافر القرائن المقالية والحالية للنص. فأسلوبية 
عطائه القيمة الجمالية إضافة إلى معرفة العالقة الوطيدة  االنزياح تكشف عن الكثير من دالالت النص، وا 

ذوظْذم، ويظهر منهج االنزياح في اللغة األدبية القيم التي تجمع بين االنزياح بمفهومه الحديض ونظرية " الن
الجمالية في النص، ويجلي المعنى جالء  واضحا  من أجل الحصول على المعنى المقصود من استخدام 

 األلفاظ أو الصور الكالمية.
 

 منهج التحليل وفق المدرسة النسقية: .ه
 

وضعه العالم اللساني الدانمركي "لويس هلمسليف"، 
نهج عبارة عن نظرية مستخلصة من نظرية وهذا الم

"دي سوسير" التي تجعل من اللغة غاية لذاتها ال 
وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة بالكالم، والمنهج 
النسقي يقوم على النقد الحاد للسانيات التي سبقتها 
وحادت في نظرها عن مجال اللغة بانتصابها خارج 

 )غير اللسانية(واهتمامها باإلجراءات  الشبكة اللغوية
 ما قبل التي تهدف إلى معرفة مصادرها األولى

 

 التاريخ وجوانبها الفيزيائية والظواهر االجتماعية واألدبية والفلسفية. 
ليها، وال تخرج عن دائرة اللغة المنظور إليها على أنها حقل مغلق على  تصدر المدرسة النسقية من اللغة وا 

معطيات الثابتة التي تعتمد على الظواهر غير اللسانية، وهي تسعى إلى نفسه وبنية لذاتها وهي تبحض عن ال
إبراز كل ما هو مشترك بين جميع اللغات البشرية، وتكون اللغة بسببه مهما تبدل الزمن وتغيرت األحداض. 

واهر وهكذا تختلف النسقية عن النظرة اإلنسانية، فمظاهر اللغة ال تبصر إاّل مرة واحدة وال تتجّدد مثل الظ
 .(14)الطبيعية بحيض يمكن دراستها دراسة علمية على العكس من هذه الظواهر اللسانية

وهكذا يضع هذا المنهج نظرية تتسع إلى جميع العلوم اإلنسانية، فكل إجراء عملي يقابله إجراء نظري، 
 واإلجراء يمكن تحليله من خالل العناصر التي يشكلها بكيفيات مختلفة.

 ه المدرسة:ومن أهم مبادئ هذ
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 .نوما هي صورة أو شكل  اللغة ليست مادة، وا 
 .جميع اللُّغات تشترك في أنها ُتعبِّر عن محتوى 
 .يوضع لتحليل اللغة نظرية صورية رياضية تصدق على جميع اللغات 
  تقوم على النقد الحاد للسانيات التي سبقتها وحادت في نظرها عن مجال اللغة بانتصابها

 ة.خارج الشبكة اللغوي
  ليها وال تخرج عن دائرة تقوم على النسقية التي تنصب على داخل اللغة، فهي تصدر منها وا 

 اللغة المنظور إليها على أنوها حقل مغلق على نفسه وبنية لذاتها.
  تسعى إلى إبراز كل ما هو ُمشترك بين جميع اللغات البشرية، وتكون اللغة بسببه هي مهما

 .(15)تبدل الزمن وتغيرت األحداض
 

 مناهج تحليل النص وفق المدارس العربية:  .و
أّسس العلماء العرب، مدارس لسانية عربية، هي: المدرسة البيانية مع الجاحظ، ومدرسة الَنْظم مع 
الجرجاني، والمدرسة الشمولية مع السكاكي، والمدرسة االرتقائية مع ابن خلدون، ويمكن الحديض عنها وفق 

 اآلتي:
 لجاحظ(:المدرسة البيانية )ا -1

 للجاحظ كتاب مشهور بعنوان )البيان والتبيين(، سلك فيه الجاحظ المسالك الوعرة الستيعاب مدارك الكالم،
ووصف العالقات اللسانية التي تجري في عالم الشهادة وتجمع بين المتكلم والمخاطب وتنقل البيان إلى 

قي ورموز ومعاقد وحال ومقال ومقام كما بالغة، والكالم إلى رسالة مع ما تتضمنه الرسالة من إلقاء وتل
 .(16)تشرحه اليوم اللسانيات الحديثة

والتأّمل في حقيقة الكالم وفي كيفية إنشائه وتطويره وعالقته باإلنسان منذ بدء الخليقة إلى أن صار بالغة 
فظ، في سياسة الكون والكالم. ولخص الجاحظ أنواع الدالالت في خمسة ال تزيد وال تنقص، هي: )الل

 . (17)اإلشارة، العقد، الخط، النصبة(
العالم »وسر هذا التصنيف ال يزال لغزا ، لكن يبدو أنه قائم على النظرة االرتقائية التي تتلّخص في عبارة 
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لفاظ اللغوية وأهميته، أما النُّْصَبة، فهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد، والذي يعنينا هنا إطار الداللة اللفظية، أي: داللة األ
 على معانيها، وهو موضوع المعنى اللغوي.



 

 

الشهيرة عنده حيض ينحدر اللفظ من اإلشارة، واإلشارة من العقد، والعقد من « الصغير سليل العالم الكبير
 .(18)ةالخط، والخط من النصب

 مدرسة النظم )الجرجاني(:  -2
الَنْظم كما تصّوره الجرجاني يعني كيفية تركيب الكالم انطالقا  من الجملة البسيطة ليصل إلى نظم القرآن 
في تراكيبه الصوتية والداللية والنحوية والبالغية واألسلوبية والغيبية اإلعجازية. والنظم باختصار يعني تأليف 

ل تأليفا  خاصا  يسمح للمتكلم والسامع أن يرتقيا بفضل بديع التركيب إلى مدارك الحروف والكلمات والجم
أن المعاني تمأل الكون وتعمر الفضاء واختيار تركيب من التراكيب في النص  اإلعجاز في المعاني، علما  

لى الغاية كاختيار مسلك من المسالك في البر والبحر، قد يؤدي بالسالك يعني المتكلم، إما إلى الوصول إ
التي يقصدها في بّر النجاة أو إلى الضالل والهالك، والَنْظم كالبناء والنسج يتم في معاقد النسب والشبكة، 
فمعاقد النسب تبرم الخيوط التي تذهب طوال ، ومعاقد الشبكة تبرم الخيوط التي تذهب عرضا ، فتذا نسجت 

 .(19)خيوط الطول في خيوط العرض حصل النظم
 شمولية )السكاكي(:المدرسة ال  -3

كان لكتاب السكاكي )مفتاح العلوم في البالغة( تأثير كبير على األجيال التالية، فصارت آراؤه مرجعا  
للدارسين جعلته أكبر مدرسة لسانية في العربية، وال يعرف الدارسون مدرسة مماثلة لها من حيض االتساع 

 والشمول في الثقافات األخرى.
اللسانية في شكل شجرة أصلها ثابت في قواعد اللغة وفروعها في السماء تشمل صّنف السكاكي العلوم 

. ويشمل التطور أوال  فرعين: النحو والصرف، ثم يرتقي النحو والصرف إلى درجة (20)جميع أنواع الكالم
ي هو البالغة، فيخلف علم المعاني "النحو" وعلم البيان "الصرف". وانتقال السكاكي من البيان إلى المعانذ

 انتقال من علم البالغة إلى علم األسلوب الذي أصبح علما  قائما  بذاته اليوم. 
 المدرسة الرتقائية )ابن خلدون(:  -4

تبنى النظرية االرتقائية على طبقات خمس متراصفة، يعّبر عنها ابن خلدون باألطوار، ويقصد بالطور 
إنسانيا  أو حيوانيا  من صورته األولى إلى صورة أخرى،  الفترة الزمنية التي ينتقل فيها الكائن لسانيا  كان أو

كما أنه لو كان حقيقة أخرى وليست تطورا  داخليا  لحقيقة واحدة تنتقل من طور إلى طور حتى تنتهي إلى 
 .(21)غايتها
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والطور عند ابن خلدون هو الحال عند البالغيين، وقد أخذوه عن المتصّوفة، ووّظفها ابن خلدون لبناء 
ذا نظري ة التحصيل وهي تنص على أن المعنى ينشأ أول ما ينشأ عن الفعل، فتذا تكرر الفعل صار صفة، وا 

ذا تكررت الحال صارت ملكة )أي مقاما  كما يقول  تكررت الصفة صارت حاال  )صفة غير ثابتة(، وا 
 .(22)المتصّوفة(

من أعلى إلى أسفل نزوال  في يجري هذا النظام الخماسي في تسلسل مّطرد من أسفل إلى أعلى صعودا ، و 
صورة هرمية أو في شكل شجرة أصلها ضيق وهو واسع، وفرعها واسع وهو ضيق دقيق، هذه الشجرة هي 

 المنوال الذي ُرّصت فيه جميع المعاني التي تعمر الكون كلمات كانت أم أشخاصا  وأشياء.
ل عمراني واحد، إذا ركبت في وهي أعيان متفرقة، إذا جمعت ونظمت شكلت أكوانا  متراصفة في منوا

ذا ركبت في أفكار وألفاظ لسانية كانت عمرانا  فكريا  وكالميا . والذوات التي في  األفعال كانت عمرانا  فعليا ، وا 
آخر كل أفق من العوالم مستعّدة ألن تنقلب إلى الذوات التي تجاورها من األسفل واألعلى استعدادا  طبيعيا  

نية البسيطة وكما في النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من كما في العناصر الجسما
(. وهذا 23أفق الحيوان، وكما في القردة التي استجمع فيها الكيس واإلدراك مع اإلنسان صاحب الفكر والروية)

ظريته. ويتلّخص الذي بنى عليه الجاحظ ن« العالم الصغير سليل العالم الكبير»ال يعني أكثر مما يعنيه مبدأ 
فقه التراكيب في نظر ابن خلدون في مفهوم األسلوب، وهو أسمى ما توصل إليه التفكير الخلدوني في 

 .(24)لسانيته االرتقائية
 

 معايير تحليل النصوص:  -ثالثاً 
 المعايير النصية -أ

 ، وتتمثل أبرز هذه المعايير في: المعايير النصيةمن معايير تحليل النصوص 
وظيفية )النوعية(: ُيراد بها نوع النص في ضوء المقصد منه، )نص خبر، نص تقرير، المعايير ال .1

نص مقال، نص قصة... إلخ(، المقصد منه: إعالمي، إخباري، تثقيفي، توجيهي..إلخ، وللنص 
 (.25أثره في المتلّقي بما يتمّتع به من وسائل لفظية يؤثر بها في المتلّقي)
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المقامي المتمثل في شكل االتصال أو نوعه، ومجال الفعل،  المعايير السياقية: تتضمن الوصف .2
 وُيراد به الموقف االتصالي.

واالتصال هنا: مكتوب، في شكل )نص صحفي(، وهذا النوع من االتصال يتضمن مفردات 
حاالت ووكالة األنباء الناقلة، وعالقتها بالمحيط الخارجي والجمهور الذي تلّقى النص، والغرض  وا 

 .(26)وهذا يدخل في الموقف االتصالي. ولكل نص أسس ومؤثرات خاصة من االتصال،
المعايير البنائية: البناء الشكلي الذي يؤلف الموضوع، والنص في علم اللغة النّصي وحدة واحدة  .3

متماسكة، وانتظامه في وحدة داللية شرط جوهري في اللسانيات المعاصرة )موضوعه، أسباب 
 لزمن، المكان(. إنتاجه، الربط بين أجزائه، ا

 .الموضوع: عنوانه، مطلعه أو مقدمته، صلبه، خاتمته 
  ،أسباب إنتاجه: هناك دوافع تقف وراء إنتاج النص، بعضها إخباري، وبعضها توجيهي

يهدف إلى قلب أو تغيير الرأي العام تجاه قضية ما، ويمكن أن يكون سبب إنتاجه 
 ترفيهيا .. أو غير ذلك..

 ب أن يكون العنوان مرتبطا  بأجزاء النص، والمقدمة مرتبطة بصلب الربط بين أجزائه: يج
النص، وكل ما سبق مرتبط بالخاتمة أو النتيجة. وال بد من استقطاب المتلّقي عبر هذه 
األجزاء بدءا  من العنوان وانتهاء بالنتيجة أو الخاتمة. فبقدر ما يكون المضمون مترابطا ، 

تامة غير مبتورة يكون النص مكتمال   اسكة، ونهايةوأفكار النص متسلسلة وفقراته متم
 وحقق الغرض من نشره ومقصده.

  الزمن، هو جزء من بنية النص، وعنصر أساسي في تفسيره، وزمن إنتاج النص هو زمن
إعداده أو كتابته، وقد يحمل النص إشارات زمنية ماضية أو حاضرة أو مستقبلية، وقد 

  ستحدض.يحمل أحداثا  ماضية أو جارية أو 
  ،المكان، هو الموقع الذي تعلقت به أحداض النص، فأحال النص إليها، وعّبر عنها

 وصّورها.
 
 الربط المضموني: -ب

ُيراد به الرابط المعنوي بين أجزاء النص، كل فكرة تسّلم مقادها إلى الفكرة التي تليها، ويكون االنتقال 
 . (27)بين الفقرات أو أفكار النص بمداخل ووصالت
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دراسذذته للتماسذذذك النصذذي، يتبّنذذذى صذذبحي الفقذذي تعريذذذف )روبذذرت آالن دي بيوجرانذذذد(؛ الذذذي يذذذرى أن وفذذي 
الذذنص؛ حذذدض تواصذذلي يلذذزم لكونذذه نصذذا  أن تتذذوافر لذذه سذذبعة معذذايير إذا تخلّذذف واحذذد منهذذا تنتذذزع منذذه صذذفة 

 :النصية، وهذه المعايير هي
 السبك أو الربط النحوي. .1
 .ا تمام حسان؛ بااللتحاموالتماسك الداللي، وترجمه ،الحبك .2
 .القصد؛ وهو الهدف من إنشاء النص .3
 .القبول والمقبولية، وتتعلق بموقف المتلّقي من النص من حيض قبوله أو رفضه .4
 .اإلخبارية أو اإلعالم، وتتعلق بأفق انتظار المتلقي وتوقعه للمعلومات الواردة في النص .5
 .المحيطة بذهالمقامذية، وتتعلق بمناسبة النص للموقف والظروف  .6
 .(28) التناص .7

شامل ال يلغي أحد أطراف الحدض الذكالمي فذي التحليذل؛ فهذو يجمذع المرسذل  ولعل هذا التعريف يعد تعريفا  
والمتلقي والسذياق وأدوات الذربط اللغويذة، ومذن هنذا فذتّن المذدخل السلذذيم للتحليذل النصذي هذو التحليذل ذو الرؤيذة 

مرسل، المتلقي، السذياق، عناصذر الذربط اللغذوي( تحذت مجهذر التحليذل الشاملة حيض كل العناصر النصية: )ال
النصذذي، وال يضذذخم نظرتذذه لعنصذذر علذذى حسذذاب آخذذر؛ كمذذا تضذذخم البنيويذذة بنيذذة الذذنص علذذى التذذاريخ والقذذارئ 
فيهذذا مجذذرد متلذذق سذذلبي ال حذذول لذذه وال قذذوة أمذذام رياضذذيات الذذنص، وكمذذا تضذذخم التفكيكيذذة القذذارئ علذذى الذذنص 

 .(29)غة نفسهاوالتاريخ والل
 قضايا معايير التحليل: -ج

فذذذي الذذذنص سذذذواء أكذذذان أدبيذذذا  أو صذذذحفيا ، فتقذذذف عنذذذد قضذذذايا يجذذذب إيالؤهذذذا اهتمامذذذا   معاااايير التحليااالأمذذذا 
 ملحوظا :
 العنوان وقدرته على جذب القارئ أو المتابع. .1
لمضذمون المضمون وما يحمله من رسالة، ويالحظ هنا أّن األمر يخُص الباحذض اإلعالمذي، ألن ا .2

 رسالة الكاتب، واألفكار التي يطرحها الكاتب مجموعة من الرسائل.
 األفكار التي تعّزز الفكرة الرئيسية أو الهدف الرئيسي، إليصال الرسالة اإلعالمية. .3
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التكرار أو الحشو، وما يمكن أن يقّدمه من خدمة إيجابية للرسالة، فقد يكون التكرار مقصذودا ، وقذد  .4
عل الرسالة غير واضحة، وهذا ال يصل إليه الطالب إال بعذد القذراءة والتمذّرس يرهق الموضوع، فيج

 والتحليل.
 التحليل يعطينا الوزن النوعي للنص، فهل يحمل قيمة إضافية أم ال؟ .5
علذذى األسذذذلوب والمباشذذذرة فذذي طذذذرح القضذذذايا وتنذذذاول  –خاصذذة فذذذي اإلعذذذالم  –ال بذذد مذذذن التركيذذذز  .6

 ب يعّطل وصول الرسالة.األفكار، ألن أي التفاف في األسلو 
إن أهم ما يفيدنا أن نصل إلى مستوى الئق في إنشذاء الذنص، والتحليذل يعلمنذا الثغذرات التذي يقذف  .7

 .(30)عندها المحلل العلمي، فيتجاوزها في إنشاء نص يهدف إلى إيصال رسالة إعالمية
 

 خطوات تحليل النص الصحفي:رابعًا: 
صيات، واألحداض والمعاني التي يتم تقديمها بشكل واقعي النص اإلعالمي مجموعة من األفكار والشخ

يتناسب مع الوسيلة اإلعالمية، سواء أكانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية، ويختلف محتوى النص باختالف 
خباري، أو نص مقال، أو نص مقابلة، أو نص تحقيق. أو غيره من فنون إالنوع الصحفي، فهناك نص 
ر يحمل وقائع وأحداض وشخصيات ال يتدخل المحرر فيها سوى بنقل الحدض، الكتابة الصحفية. فنص الخب

خارج إطار الذاتية، ويختلف عن كتابة المقال أو الزاوية، اللتين يكون فيهما  أي يكون ذا صبغة موضوعية،
للكاتب تصوراته الخاصة التي يرسمها باستخدام ثقافته وبالغته وخياله العاطفي في التعبير عن مبتغاه أو 

قناعه بقبول هذه األفكار.   رؤيته بشكل واضح، وبالتالي التأثير في المتلقي وا 
أي نص )صحفي أو أدبي( قراءة النص ألكثر من مّرة بتأنٍّ ووعي، حتى يتمّكن المحّلل ويتطلب تحليل 

من فهم النص، وأفكاره، ونوعه، وموضوعه العام وتذّوق معانيه وفهمها، ويعد اإللمام في بيئة كاتب النص إذا 
، أو بيئة (31)يكان أدبيا ، والوصول إلى القيمة األدبية والفنية للموضوع من أصول تحليل أي نص أدب

 الصحفي أو الوسيلة اإلعالمية وتوجهاتها إن كان النص صحفيا . 
 ويمكن تلخيص خطوات تحليل النص الصحفي باآلتي:

المؤسسة، الكاتب(: صحيفة  –االهتمام بمعرفة صاحب النص المراد تحليله أو مرجعه )الجهة  .1
الصحفي الذي يعمل في  حكومية، صحيفة حزبية، صحيفة مستقلة، اسم الصحيفة أو المجلة،

إحدى هذه الجهات، كاتب من خارج المؤسسة، صفة الكاتب )محرر، مدير تحرير، رئيس تحرير، 
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كاتب أو صحفي من خارج مالك الصحيفة(، وكالة أنباء محلية، وكالة أنباء عربية، وكالة أنباء 
 عالمية، اسم الوكالة(.

 ، دولي(.معرفة النطاق الجغرافي للنص الصحفي: )محلي، عربي .2
 معرفة النوع الصحفي: )خبر، تقرير، مقال، زاوية، تحقيق، مقابلة، صورة، إعالن(. .3
 معرفة الموقع في الصحيفة )صفحة أولى، صفحة أخيرة، صفحة داخلية، وسط الصحيفة(. .4
 معرفة الموقع في الصفحة )أعلى خط الطي، أسفل خط الطي(. .5
 ياتهم أو صفاتهم.معرفة األشخاص الواردة أسماؤهم في النص ومسؤول .6
 معرفة مساحة النص وما يرافقه من صور موضوعية أو ذاتية. .7
التركيز على العناصر التيبوغرافية للنص من عناوين وطريقة إبرازها، واألفكار األساسية الواردة  .8

 فيه وتلخيصها.
تحديد القضية أو الموضوع في النص الصحفي: )سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، تربوي،  .1

 احي.. إلخ(، وتحديد الفكرة العامة، ومعالجة األفكار األساسية للنص.سي
تحديد طبيعة التناول في النص: وصفي، سردي، احتفالي، عرض تقريري، عرض سطحي،  .17

 تحليل معّمق، آخر. 
تحليل براعة كاتب النص الصحفي وذكائه في إقناع المتلّقي بأفكاره وقدراته عن طريق  .11

 م ومرّتب ومتماسك، ويظهر ذلك جليا  في المقال االفتتاحي تحديدا . تسلسل أفكاره بشكل منظّ 
دراسة أسلوب الكاتب، هل هو مباشر أو غير مباشر من خالل دراسة قصر العبارات  .12

وطولها، ودراسة األلفاظ من حيض غرابتها وصعوبتها، ومن حيض سهولتها ووضوحها ومدى 
 تداولها واستخدامها. 

للنص الصحفي، إن ُوجدت، بشكل دقيق ومفّصل. )انظر وحدة تحليل الصورة المرافقة  .13
 تحليل الصورة(.

 دراسة القيم التي يتضّمنها النص الصحفي.  .14
 

 مراحل تحليل النص:  -خامساً 
 يمر تحليل النص الصحفي بعدة مراحل أبرزها:

 المالحظذذذذة: ُتعذذذذد المالحظذذذذة أسذذذذاس المنهجيذذذذة العلميذذذذة، وهذذذذي الخطذذذذوة األولذذذذى نحذذذذو إدراك ماهيذذذذة .1
األشذذذياء، أو األحذذذداض، أو العالقذذذات، وهذذذي وسذذذيلة مهمذذذة مذذذن وسذذذائل دراسذذذة الظذذذواهر الطبيعيذذذة، 



 

 

 ، وتحليل النصوص المقروءة أو المسموعة أو المرئية.(32)واالجتماعية، والنفسية
إدخال البيانات: حيض تأتي بعد عملية جمع المعلومات، بحيذض يقذوم المحلذل بتدخذال البيانذات إلذى  .2

، وهنذا ال بذّد Excelأو برنذامج  SPSSدام بعض البذرامج الحاسذوبية مثذل برنذامج الحاسوب باستخ
مذذن مراعذذاة الدقذذة عنذذد إدخذذال البيانذذات وعذذدم السذذهو أو الخطذذأ المتعمذذد أو غيذذر المتعمذذد وال حتذذى 

 .(33)الفهم غير الكافي إلدخال البيانات
و خاصذذية بحيذذض يكذذون تشذذغيل البيانذذات: وهذذي عبذذارة عذذن حصذذر وعذذّد عذذدد الحذذاالت لكذذل متغّيذذر أ .3

 الهدف من هذه العملية: تحديد التوزيع المتكرر للمتغيرات التي تخضع للتحليل. 
 عمل بعض التحليالت اإلحصائية البسيطة للبيانات بشكل عام.  .4
التلخيص: المراد به تلخيص خبر، أو مقال، أو تقرير، أو مقابلة، واختصذار ذلذك إلذى ثلذض الحجذم  .5

وتتطلذذب عمليذذة التلخذذيص فهمذذا  دقيقذذا  للذذنص، وقذذدرة علذذى إعذذادة عرضذذه، األصذذلي أو ربعذذه مذذثال . 
بحيض تسلم أهدافه الرئيسة وأفكاره مذن الحذذف أو التشذويه. والتلخذيص مهذارة تتطلذب إتقانهذا تذدريبا  

 .(34) مستمرا  بتشراف معلم قدير
لومات التي تساعد تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات مهمة ومفيدة: تتّم من أجل استنتاج المع .6

في اإلجابة عن األسئلة التي تم تحديدها مسبقا ، وهذه البيانات يفضل أن يكون تنفيذها وتخطيطها 
 بشكل جماعي لتنوع اآلراء للحصول على تحليل دقيق. 

التفسير: يستخدم الفرد حصيلته المعرفية في تفسير األشياء والظواهر، واألحداض، ويستفيد في هذا  .7
التي تمكِّنه من جمع البيانات والمعلومات حول ما يريذد تفسذيره، وفذي ضذوء ذلذك قذد  من المالحظة

يقوم بصياغة )فرضية( تعّبر عن العالقة أو العالقذات القائمذة بذين هذذه المعلومذات والبيانذات، وقذد 
. والتفسذذذير هذذو تحويذذذل (35)يلجذذأ إلذذى المقارنذذذة لبيذذان أوجذذه الشذذذبه أو االخذذتالف بذذذين هذذذه العالقذذات

لومات إلى نتذائج، ويعتمذد علذى عمليذة ربذط الحقذائق أو األمذور التذي حذّددت مذن خذالل تحليذل المع
البيانذذات مذذع المؤشذذرات والغذذرض مذذن تحليلهذذا، مذذع مراعذذاة أن المعلومذذات التذذي تذذم الحصذذول عليهذذا 

 .(36)وجمعت تتحول إلى أدلة لإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها
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 : (37)طرق تحليل النصوص -سادساً 

اعد البذرامج الحاسذوبية فذي تحليذل النصذوص نوعيذا  تس
وكّميذذذا ، فذذذنحن اآلن فذذذي مرحلذذذذة تشذذذهد تحذذذوالت الفتذذذذة 
علذذذذذى صذذذذذعيد بيئذذذذذة عمليذذذذذة االتصذذذذذال التذذذذذي تتضذذذذذمن 
التكنولوجيذا، فتكنولوجيذا المعلومذات وبنذاءات االتصذذال 
دراك وتفسذذذذير المعلومذذذذات فذذذذي  تشذذذذكل كيفيذذذذة تكذذذذوين وا 

قافذة أو نصذوص التفاعالت االجتماعية، وأصذبحت الث
متاحذذذة أمذذذام التحليذذذل، إذ فتحذذذت تكنولوجيذذذذا  الصذذذحافة

المعلومذذذذات البذذذذاب واسذذذذعا  أمذذذذام مصذذذذادر ضذذذذخمة مذذذذن 
 أي اإلعالمية لالستقصاء والتحليل، النصوص

 

أصذذبحت تكنولوجيذذا المعلومذذات مثذذل تطبيقذذات الكمبيذذوتر يمكذذن أن توجهنذذا فذذي تنذذاول تحليذذل النصذذوص مثذذل 
لباحذذض فذذي الحصذذول علذذى إحصذذاءات دقيقذذة حذذول المحتذذوى بعذذد تحويذذل الذذنص ( الذذذي يسذذاعد اspssبرنذذامج )

 الصحفي إلى بيانات ُيخضعها لعملية الترميز والتحليل.
إن تحليل النصوص الصحفية )تحليل محتوى، تحليل خطاب، تحليل سيميولوجي، تحليل صورة، أو تحليل 

وفهذذم معانيهذذا وثقافتهذذا التذذي تُقذذّدم إلذذى  إعذذالن(، ضذذروري فذذي العمليذذة االتصذذالية الكتشذذاف وتوضذذيح وتوثيذذق
الجمهذذور المتلقّذذي، وكيذذف يمكذذن أن تسذذهم هذذذه التحلذذيالت باسذذتخدامها النصذذوص اإلعالميذذة فذذي تعذذديل الذذرأي 

 العام وتعديل فهمنا للتنوعات القائمة في وسائل اإلعالم.
فجزء كبير مذن الثقافذة  .بيانات(فالتحليل عملية تتطّلب االكتشاف والتفسير والتنظيم وتكامل مواد البحض )ال

يتكذذذّون مذذذن النصذذذوص، فمذذذا طذذذرق تحليلهذذذا؟ ومذذذا أهذذذداف تحليلهذذذا؟ حيذذذض تعكذذذس معظذذذم النصذذذوص اإلعالميذذذة 
العملية التي أنتجتها، أي أن السياق السياسي، االجتماعي، الثقافي، والوسيلة اإلعالميذة، والمنطذق والمحتذوى، 

م هذه النصوص إلذى الجمهذور المتلقّذي، ُيكتشذف وُيفهذم مذن خذالل أو الخطاب، أو الصورة، أو اإلعالن، وتقدي
تحليلها، وأي تغيير في أي من هذه العناصر، يمكن أن يغّير من خاصية النص، ويفضل أن يكذون الصذحفي 

 واعيا  بهذه العملية، لفهم معنى النص وداللته.
ديد األفكار واألطر األساسية إن جمع بيانات النصوص من صحيفة أو أية وسيلة إعالمية يساعد على تح
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التي يريذد الكاتذب أو الصذحفي أو الوسذيلة اإلعالميذة إيصذالها عبذر رسذالته اإلعالميذة )الذنص(، إلذى الجمهذور 
 المتلّقي، باختالف الموضوعات والمشكالت. 

وتتكذذذّون النصذذذوص التذذذي تخضذذذع للتحليذذذل أساسذذذا  مذذذن مذذذواد مكتوبذذذة فذذذي الصذذذحف، المجذذذالت، الخطابذذذات، 
ت، إلذخ.. وتكنولوجيذا المعلومذات تسذهم فذي تحليذل هذذه النصذوص وتسذهلها بسذبب سذهولة العذودة إليهذذا، المفكذرا

حصاء مفرداتها، وتحديد معانيها، ودراسة مقاصدها ومراميها.  واسترجاعها، وا 
وتتطّلب مهّمة تحليل النص الصحفي األخذ بعين االهتمام القضايا الجوهرية اآلتية: قراءة النص في سياقه 

التاريخي، الثقافي، االجتماعي( لمعرفة غرض المؤلف، وفهم مغزى توقيت نشره، إلدراك األنماط وفهذم أفكذار )
 الموضوعات بمختلف أنواعها، واتباع الطرق اآلتية:

التحليل الوصفي العاملي: يمكن من خالله التحليل المنطقي والواقعي لتأثير متغيرات متنوعة على  .1
 ظاهرة معينة.

 ,excel, Statisticaحصائي: هو عبارة عن تحليل يرتبط بالكثير من البرامج مثذل: )التحليل اإل .2
spss .وهي تخص المعالجات اإلحصائية ) 

 التحليل النوعي. .3
 

 من الذي يقوم بالتحليل؟ وما مواصفات المحّلل؟سابعًا: 
لغذذوي إبذذداعي  بمذذا أن عمليذذة التحليذذل ليسذذت سذذهلة، وهذذي بصذذورة علميذذة دقيقذذة تعذذّرف بأنهذذا )صذذياغة نذذص

على نص إبداعي سابق، شرط أال يقّل عنه مستوى من المستويات كلهذا لغويذة وفكريذة وغائيذة(، فذتن الشذروط 
الالزم توفراها فيمن يقوم بعملية التحليل ليست بسذيطة، لكنهذا تصذبح بسذيطة عنذدما تتذوافر، وحتذى يقذوم أحذدنا 

 لعّدة تتمثل في أشياء عديدة، ويمكن حصرها باآلتي:بعملية التحليل يجب أن يمتلك العّدة الكافية، وهذه ا
ال بذد لمذن يقذوم بعمليذة التحليذل أن يكذون علذى درايذة باللغذة، وهذذه الدرايذة تسذاعد  المعرفة اللغوية، .أ

فذذي فهذذم الذذنص الذذذي يقذذوم بتحليلذذه، والذذنص الذذذي يقذذوم بصذذنعه، وضذذمن الشذذرط، ال بذذد أن يكذذون 
 ن لم يكن المطابق للنص الذي يقوم بتحليله.التحليل بالمستوى اإلبداعي المقارب، إ

فمذن يقذوم بتحليذل نذص ال بذد أن يمتلذك المعذارف الالزمذة، فذالنص قذد يحمذل معلومذات  الغنى المعرفي، .ب
تاريخيذذة قديمذذة أو حديثذذة، وقذذد يحمذذل معلومذذات جغرافيذذة أو طبوغرافيذذة، وقذذد يحمذذل معلومذذات ودالالت 

عرفي متعّدد، ومن هنذا نجذد أنذه إذا كذان الذنص ممكنذا  لشذريحة أدبية تحتاج إلى فك مغاليقها، والغنى الم
مذذن النذذاس، فالتحليذذل غيذذر ممكذذن إال لشذذريحة أضذذيق مذذنهم، ألن المحلّذذل يحتذذاج غنذذى معرفيذذا  يمتذذد مذذن 

 الرياضيات وحتى الشعر.



 

 

، هذذذا لذذيس محذذددا  باللغذذة العربيذذة، فالمحلّذذل يجذذب أن يكذذون علذذى درايذذة الدرايااة المعجميااة والدلليااة .ج
بالمعجم ودالالت األلفاظ، ليملك القدرة على تحديد أسذباب اسذتخدام الذنص لهذذه المفذردة دون سذواها، 
وللوصول إلى غاية النص من استخدام هذه المفردة للداللة على أمر مذا، واألمذر ال يصذب دومذا  فذي 

ى البحذض صالح النص وصاحبه، فقد يكون االستخدام خاطئذا ، والمحلذل قذادر علذى بيذان ذلذك، ال علذ
عذذن مسذذّوغات لذذم تذذرد فذذي ذهذذن كاتذذب الذذنص ومبدعذذه. وأمامنذذا شذذواهد كثيذذرة تظهذذر أن المحلّذذل إن لذذم 

 يكن على دراية بالمعجم والداللة يمكن أن يصل إلى نتائج غير سليمة، وربما كانت محل سخرية.
الذنص، وفذي إن الخصوصذية المجتمعيذة مهمذة فذي  المعرفة بالعادات والتقاليد والمعاايير الثقافياة، .د

الخطذذاب، وفذذي التحليذذل، وقذذد أولذذى اإلعذذالم وخبذذراؤه هذذذا األمذذر عنايذذة فائقذذة، بذذل ورأى بعضذذهم أن 
المحتوى )المضمون( اإلعالمي يقوم على جوانذب خمسذة، لذو نظرنذا فيهذا سذنجدها فذي خصوصذية 

وسذيلة، اإلعالمي والشريحة المستهدفة من الخطاب والذنص والتحليذل )َمذْن يذتكلم، مذاذا يقذول، بذأي 
 لمن يتوّجه، بأي تأثير(.

ال بذذد للمحلذذل الذذذي يتعذذاطى مذذع الذذنص مذذن أن يكذذون  القاادرة علااى تحلياال البيانااات واإلحصااا ات، .ه
ممتلكذذا  القذذدرة علذذى قذذراءة البيانذذات وتحليلهذذا، والبحذذض فذذي اإلحصذذاءات ومعطياتهذذا، ألن هذذذه القذذدرة 

ربذذا  مذذن الحقيقذذة، وفذذي الوقذذت ذاتذذه يجعلذذه تجعلذذه قذذادرا  علذذى تقذذديم التحليذذل األمثذذل، واألكثذذر دقذذة وق
مقنعا  تمام اإلقناع، ويخلق نوعا  من المصداقية علذى حديثذه، ألنذه يبعذده عذن العبذارات االرتجاليذة، 
ويجعلذذه فذذي معمعذذة الواقذذع، وهنذذاك كثيذذرون مذذن المحللذذين ال يذذأبهون للبيانذذات واإلحصذذاءات، لذذذلك 

ية، إذ ال يكفي أن تظهر لتقول رأيا ، وال بد للرأي تبقى تحليالتهم غير مدروسة وليست ذات مصداق
حصذذذذذاءات وبيانذذذذذات ذات  أن يكذذذذذون معلّذذذذذال ، وأعلذذذذذى أنذذذذذواع التعليذذذذذل ذلذذذذذك النذذذذذوع المذذذذذدّعم بأرقذذذذذام وا 

 .(38)مصداقية
 ويرى البعض أن من مواصفات شخصية المحّلل:

قذذذذوة الشخصذذذذية، حيذذذذض تمكنذذذذه هذذذذذه  .1
الملكذذذذذة مذذذذذن الذذذذذتخّلص مذذذذذن التقليذذذذذد 

 ي رأيه.وتجعله مستقال  ف
 

 

                                                 
 .23و 22إسماعيل مروة: مرجع سابق، ص - (38(



 

 

 
 

الحيذذذاد والموضذذذوعية، وذلذذذك ألن التحليذذذل يتلذذذّون بثقافذذذة المحلّذذذل وخلفيتذذذه، لذذذذلك ال بذذذد أن  .2
 يتحّلى بالموضوعية على قدر اإلمكان.

الصذذبر واالحتمذذذال، حيذذض إن المذذذنهج التحليلذذي يحتذذذاج إلذذى جهذذذد كبيذذر ومضذذذن فذذي جمذذذع  .3
 أدواته وفي تطبيقها على حد سواء.

المحلّذل يخذرج عذن المعذاني المباشذرة الذواردة فذي الذنص  سعة الثقافة في مجال النص، ألن .4
 (.39في المجال) إلى مناطق أرحب

 
يطذذرح الباحثذذان "ج. يذذول" و"ج.ب.بذذراون" فذذي كتابيهمذذا )تحليذذل الخطذذاب( جملذذة مذذن العناصذذر علذذى محلّذذل 

النصي الخطاب أن ال يغفلها وكلها تساهم في بناء تماسك النص، وقد لّخذص محمد خطابي عناصر التحليل 
بنذذاء علذذى اعتمادهمذذا الوظيفذذة النقليذذة والتفاعليذذة للغذذة؛ ألن هذذذه الوظيفذذة فذذي رأيهمذذا أسذذاس الوظذذائف األخذذرى 

 ، والعناصر التي يقدمها الباحثان هي:(40)للغة، كما ال ينفي الباحثان باقي الوظائف
 
ياق الخذذارجي ومراعذذاة السذذ الذذذي يظهذذر فيذذه الخطذذاب، وينقسذذم إلذذى قسذذمين؛ خذذارجي وداخلذذي؛السااياق:  -1

الذذنص )المرسذذل والمرسذذل إليذذه والزمذذان والمكذذان(، فقذذد يقذذال  فيهذذا أنشذذ  يعنذذي: اإلحاطذذة بذذالظروف التذذي
نذذص واحذذد فذذي سذذياقين مختلفذذين؛ يترتذذب علذذى ذلذذك تذذأويلين مختلفذذين، مذذن هنذذا تصذذبح وظيفذذة السذذياق 

اق عنذذد "يذذول" وظيفذذة أساسذذية؛ يذذتم مذذن خاللهذذا حصذذر التذذأويالت الممكنذذة للذذنص؛ وأهذذم عناصذذر السذذي
 و"براون":
 منتج النص، وهو الصحفيالمرسل :. 
 هو المستهدف من إنشاء النص، )محّلل النص(.المتلّقي : 
 هم قّراء آخرون للنص يسهم وجودهم في تخصيص الحدض النّصي.الحضور : 
 وهو مدار الحدض النصي.الموضوع : 
 :علين بذذذذالنظر إلذذذى اإلشذذذذارات وهذذذذو مكذذذان، وزمذذذان، والعالقذذذذات الفيزيائيذذذة بذذذذين المتفذذذا المقااااام

يماءات وتعبيرات الوجه )تاريخ نشر النص، الجريدة(.  وا 

                                                 
 ما المقصود المنهج التفكيكي )التفكيكية( ومن هو مؤسسه؟ مرجع سابق. - 39
 .14، ص1111، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ط - (40)



 

 

 أي الواسذطة التذي تذّم مذن خاللهذا التواصذل؛ كذذالم، كتابذة، إشذذذارة إلذخ، )كتابذة صذحفية القناة :
 الجريدة، إذاعة ، تلفزيون ، موقع إلكتروني(. –عن طريق منبر إعالمي 

 لهجة التي تمّ  التواصل بواسطتها.: أي أسلوب اللغة أو الالنظام 
 ما المقصد منه؟ جدال أو عظة أو نكتة أو قصة..إلخ، )هدفه الرد والتعقيب(.شكل النص : 
 :ويتضمن التقويم؛ هل كان النص؛ جدال  مثيرا ؟ وموضوعيا ؟ هل كان موعذظة؟. المفتاح 

لذذي يحذدد عناصذر تحليلذه، ويشير الباحثان وهما بصدد هذه الخصائص؛ إلذى أن محلذل الذنص هذو وحذده ا
 .(41)فليست كل العناصر بالضرورة متوافرة في جميع النصوص

هذذذذه العناصذذذر اللسذذذانية والخذذذارج اللسذذذانية، تقودنذذذا دون مواربذذذة إلذذذى القذذذول إننذذذا أمذذذام نذذذص صذذذحفي مّتسذذذق 
عذادة  ومنسجم ال يمكن فهم رسالته إال عبر الوقوف على العناصر الناظمة لها، عبر تفكيك عناصره وا 

 .تركيبها
ووظيفته تقييد البعد التأويلي للنص؛ وذلك باعتماد خصذائص السذياق التذي مذن شذأنها  التأويل المحلي: -2

حصر القراءات الممكنة للذنص، واسذتبعاد القذراءات التعسذفية التذي تُفذرض علذى الذنص، وعمليذة التأويذل 
أ المشابهة؛ التي تنذدرج ضذمن تجربتنا السابقة في مواجهة األحداض؛ وهو ما يسمى بمبد -غالبا-تمليها

اسذتراتيجية أوسذع منهذذا هذي معرفذذة العذالم؛ فالتأويذذل المحلذي مذذن هنذا فذذي مواجهتذه للذذنص يعتمذد تجاربنذذا 
السابقة، كما يعتمذد المعلومذات الذواردة فذي الذنص والمعلومذات المحيطذة بذالنص؛ وبفعذل هذذه اآلليذة يذتم 

 .(42)يليةاستبعاد التأويل الذي ال ينسجم مع العناصر التأو 
: يعتمد محّلل النص على تجاربه السابقة؛ حيض يراكم عادات تحليلية وفهمية، وهذذا عمذل مبدأ التشابه -3

فيذذذه محاولذذذة لذذذربط شذذذيء معطذذذى بذذذآخر غيذذذذر ظذذذاهر، وتسذذذهم التجربذذذة السذذذابقة فذذذي اكتشذذذاف الثوابذذذذت 
اسذذب هذذو شذذكل والمتغيذذرات النصذذية؛ التذذي تقذذود إلذذى الوصذذول للذذنص وخصائصذذه النوعيذذة، والتأويذذل المن

مذذن أشذذكال إنتذذاج المعنذذى المناسذذب؛ وبالتذذالي فهذذو جهذذد فذذي البحذذض عذذن تماسذذك الذذنص، هذذذا التماسذذك 
الذي يقدم تعليال  مقنعا لوحدات النص المتراتبة واحدة تلوى األخرى، والتشابه مذن الوسذائل التذي تسذاعد 

سذذذب مختلفذذذة؛ فالتعذذذابير فذذذي تأويذذذل الذذذنص ولذذذيس هذذذو الوسذذذيلة الوحيذذذدة فقذذذط؛ ذلذذذك أّن التشذذذابه يذذذرد بن
والمضذذامين يلحقهذذا بالضذذرورة اخذذتالف فذذي النصذذوص؛ ولكذذن وعلذذى الذذرغم مذذن ذلذذك تبقذذى الخصذذائص 

    .(43)النوعية للجنس التي نادرا  ما يلحقها التغيير

                                                 
 .53 -52المرجع السابق، ص  - (41)
 .57-56المرجع السابق، ص  - (42)
 .51-57المرجع السابق، ص  - (43)



 

 

: ينتظم الخطاب فذي شذكل متتاليذات مذن الجمذل؛ متدرجذة مذن البدايذة حتذى النهايذة، أي مبدأ التغااريض -4
من السمات البارزة في النص، فالعناصر الالحقذة لهذا تعلذق بالعناصذر السذابقة، وبنذاء  أن سمة الخّطّية

يذذة الذذنص؛ ومذذن هنذذا تبذذدو أهميذذة مبذذدأ علذذى ذلذذك فذذتن التأويذذل القريذذب هذذو التأويذذل الذذذي ال يلغذذي خطّ 
 النص حوله. لية؛ فلكل نص مذذحور تدور داللةالتغريض في العملية التأوّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 صةخالال
ال شك أن موضوع "تحليل النص" يحتل مكانة مهّمة في الدراسات اإلعالمية، فاالهتمام بالنص 

خاصة ودالالته وأبعاده المختلفة ُيفضي إلى إثارة جملة من القضايا، تتعلق بعامة والصحفي باإلعالمي 
اع مجاالته وتنّوعها، في ظل بالمرسل والمتلّقي والرسالة، وبالتالي فتن تحليل النصوص اإلعالمية يمتاز باتس

يهدف تحليل النصوص اإلعالمية إلى فهم االتجاهات العامة وتحديدها ، و تقّدم وسائل اإلعالم واالتصال
وتتّبعها والتأثيرات والمؤثرات التي تخضع لها العملية اإلعالمية، وهذا يقتضي رصد مكونات هذه العملية، 

عليها، والدور الذي تؤّديه في استمرارية الحياة االجتماعية وتماسكها، وتتّبع التغييرات والتعديالت التي تطرأ 
 .بأسلوب منهجي دقيق ودراسة مظاهر تلك العملية وعناصرها

 مختلفة، مناهج متّبعين عّدة، قراءات عليه فمارسوا والمحللين، الدارسين وعناية باهتمام النص حظيف
ومنها المدارس  مناهج، من وغيرها والتفكيكية، وتفرعاتها، لسيميائيةوا واألسلوبية، الغربية مثل: البنيوية، فمنها

 السكاكي، مع الشمولية والمدرسة الجرجاني، مع الَنْظم ومدرسة الجاحظ، مع البيانية المدرسة العربية مثل:
 .خلدون ابن مع االرتقائية والمدرسة
على معايير تحليل النص الصحفي، لضوء تلقي ا، كما كل منها بتيجاز شرحتهذه الوحدة التعليمية و تعالج 

وخطواته ومراحله وطرقه، إضافة إلى شرح لمواصفات من يقوم بالتحليل )المحّلل(، وهو المتلّقي نفسه، الذي 
يقّوم النص، باعتباره شريكا  للُمرِسل في تشكيل النص، ألن النص ُكتب من أجله، فالنص مّيت ال قيمة له وال 

لذي يبض فيه الروح ويعيد تشكيله بعد تحليله وتفكيكه، فيصبح فاعال  فيه بديناميكية، روح فيه دون المتلّقي ا
يؤّثر ويتأّثر، ويصنع داللته، أي أن العملية اإلعالمية )الُمرسل والمتلّقي، والرسالة( ال تتشّكل إال من خالل 

من عناصر "تحليل النص" في  هممالقراءة، فالمتلّقي له وجود َقْبلي في ذهن الُمرِسل، وهذا الوجود عنصر 
 العملية اإلعالمية، وال بّد للُمرِسل من مواجهة هذه الحقيقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تمارين ال
  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي

 :يعتمد منهج التحليل التوليدي على -1
A.  االستنتاج 
B.  العقالنية 
C.  الذهنية 
D.   الثالثة معا 

 الثالثة معا   D اإلجابة الصحيحة:

 
 :ج التحليل اإلحصائي على النظريةيعتمد منه -2

A.  السلوكية 
B.  السياق 
C.  التصّورية 
D.  الحقول الداللية 

  الحقول الداللية D اإلجابة الصحيحة:

 :تحليل النص يتطّلب -3
A.  النفاذ إلى عمقه 
B.  اكتشاف ما يذهب إليه 
C.  سبر أغواره 
D. جميعها صح.  

 جميعها صح D اإلجابة الصحيحة:

 
 :من مواصفات محّلل النص -4

A. افة سعة الثق 



 

 

B.  الحياد والموضوعية 
C.  القدرة على الوصف 
D. A و B معا 

 
 معا B و D A اإلجابة الصحيحة:

 

 أجب عن األسئلة التالية:
 

 تحدض عن التحليل البنيوي للنص الصحفي؟ -5
 مناهج تحليل النص وفق المدارس العربية؟.عدد تعدادا فقط  -6
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 مقّدمة -أولً 
 النصمعالجة بنية ليس فقط في ي للنص الصحفي يساعد البحث الدقيق في التحليل السيميائ

نما ينطلق  ،وتحديد األفكار التي يعبر عنها ،واللغة المستخدمة فيه  ما سبققة لمن قراءة معمّ وا 
من الكاتب / المحرر إلى  إيصالهالمعنى المراد كشف المضمون الخفي داخل النص وكشف ل

 .للنص الصحفيطوير التفسيرات المختلفة ا يساهم في تمالجمهور 
وتستخدم السيميائية في الدراسات اإلعالمية مجموعة واسعة من النصوص بما في ذلك: 

لتكون لديهم القدرة على  ،الصور، واإلعالنات، واألفالم لتزويد المتلقين بالمعرفة التي يحتاجونها
نتاج نصوص وتصاميم ذات مغزى في ا  من هذا المنظور، يشير بارثو  لمستقبل،تحليل وا 

Barthes نتاج  للنص ليشهد والدة المتلقيمنتج إلى وفاة المؤلف/ال ما يسمح له بتفسير وقراءة وا 
وتحليل  ،مجموعة واسعة من المعاني التي هي شكل من أشكال اإلنتاج السيميائي الموجه للمراقبة

لتعقيد التفسير  الباحث السيميائي من أجل فتح حواسرسائل وسائل اإلعالم والخطابات 
ضمن السياق االجتماعي والثقافي في وسائل  ،ستخدام اإلشاراتالجديدة في اطرق الالسيميائي و 
 (1)اإلعالم. 

ويهدف النص الصحفي إلى "توصيل معلومة أو رأي أو فكرة معينة بواسطة الرموز اللغوية، 
للمتلقي ستفشل العملية االتصالية في تحقيق فإذا لم تكن هذه الرموز واضحة الداللة بالنسبة 

هدفها، وتتطلب المسألة ضرورة أن يكون الكاتب أو المحّرر محيطًا باإلطار الداللي للمتلقي، 
فمن غير الممكن أن ينجح اإلعالمي في تأدية رسالته ما لم يعرف حقيقة اإلطارات الداللية 

يد الجمهور باألفكار والمعلومات أو تعديل للجمهور، ويدرك رسالته اإلعالمية التي تهدف لتزو 
 (2)اتجاهاته واعتقاداته بما يتفق مع خصوصية هذا اإلطار.

 
 مفهوم السيميائية: -ثانياً 

لتقريب العلوم اإلنسانية من حقل العلوم التجريبية، وهي تهتم بإنتاج  جاءت السيميائية
 (3)العالمات )الرموز/ اإلشارات /األيقونات( واستخدامها.

                                                           
(1) – Feyrouz Bouzida The Semiology Analysis in Media Studies- Roland Barthes 

Approach, International Conference on Social Sciences and Humanities, 2014, 

p1001.   
 .712إنتاج اللغة اإلعالمية في النصوص اإلعالمية، مرجع سابق، ص  :محمد هيبة، ومحمود خليل -)2(
سوسير ية: دعيت بعلم السميولوجيا ألول مرة من قبل اللغوي السويسري فرديناند دي السيميائFerdinand de 

Saussure .في أوائل القرن العشرين 
من:  7112 -11-17. استرجع بتاريخ 1، صسيمياء النص: عبد القادر فيدوح-)3(

13.pdf-www.fidouh.com/art_files/1333300732_c3 

http://www.fidouh.com/art_files/1333300732_c3-13.pdf
http://www.fidouh.com/art_files/1333300732_c3-13.pdf


 

( وتتألف من Semantikos( من الكلمة اليونانية )Semanticsوتشتق كلمة السيميائية )
(Sema (بمعنى عالمة أو دليل أو لفظة و )Semaino ،"التي تعني في اليونانية "دّل على )

 (4)( أي المعنى.Sensوهي صفة منسوبة إلى األصل )
مة العالمات: اللغات، وأنظمة وتعّرف السيميائية بأنها "العلم الذي يهتم بدراسة أنظ

 (5)اإلشارات، والتعليمات، إلخ".

ويعرف قاموس اإلعالم واالتصال السيميائية بأنها: "دراسة العالمات واستخداماتها في 
الحياة البشرية، إذ أصبحت السيميائية جزءًا مهمًا في تحليل وسائل اإلعالم، وتستخدم خاصة 

 (6)."، وغيرهالفك رموز معاني اإلعالنات، البرامج
ويتفق الدارسون على أن "البحث باستخدام التحليل السيميائي يجب أن يقدم سؤااًل بحثيًا 

 (7)أو فرضية كما في المناهج األخرى التقليدية".
 

 (8):وتصنف العالمات في دراسات السيميائية إلى نسقين
يها الفنون الصحفية الكتابة بما ف -الرواية -الشعر -العالمات اللغوية المنطوقة )اللغة -1

.)... 
الفنون  -عالمات المرور -اإلعالن -األطعمة واألشربة -العالمات غير اللفظية )األزياء -2

 الحركية والبصرية كالسينما والمسرح والتشكيل.. (.
العالمة إلى مكونين أساسيين: مكون الصوت الذي أطلق  Saussure Deدي سوسير وقسم

الذي وصفه بالداللة، أو العنصر المفاهيمي، وهو ليس موضوعًا  عليه الدال، والمكون المفاهيمي
ماديًا، ولكن يمثل الفكر، فكرة الموضوع، أي ما يدعيه إلى الذهن عندما يسمع الفرد أو يستخدم 

 (9)الدال المناسب.
 (10)ويتمتع المكونين السابقين بطبيعتين متمايزتين: 

                                                           
. الملتقى آليات إنتاج المعنى في الخطاب السردي -المكونات السيميائية والداللية للمعنى :يوسف األطرش-)4(

 . 1، ص7112الوطني الرابع "السيمياء والنص األدبي". جامعة بسكرة، الجزائر، 
، استرجع 2األلوكة. ص  شبكة. )د.ت(، مائي في النصوص والخطاباتبناء المعنى السي :جميل حمداوي -(5)

من:  7112 -11-11بتاريخ 

http://www.alukah.net/books/files/book_3732/bookfile/semya2y.pdf 
(6) - Marcel Danesi. Dictionary of Media and Communication. New York: M.E. 

Sharpe, Inc 2009,p.265. 
(7)- Stephen Bailey. A Semiotic Analysis of Texts Relevant to Childhood 

Bereavement. Doctoral Thesis. University of Salford.Uk, 2013, p.6 
 .83ص  ،وص والخطابات. مرجع سابقبناء المعنى السيمائي في النص :جميل حمداوي - )8(

(9)–Semiotics. Retrieved 20-11-2017. Available: 

https://www.history.ac.uk/1807commemorated/media/methods/semiotics.html 
(10)- Feyrouz Bouzida. The Semiology Analysis in Media Studies- Roland Barthes 

Approach, Op.Cit, p.1003 

http://www.alukah.net/books/files/book_3732/bookfile/semya2y.pdf
http://www.alukah.net/books/files/book_3732/bookfile/semya2y.pdf
https://www.history.ac.uk/1807commemorated/media/methods/semiotics.html


 

 وات أو األشياء أو الصور.: الدال له طبيعة مادية سواء األصطبيعة الدال 
 ليست شيئًا ولكنها التمثيل العقلي لألشياء والعالم الخارجي.طبيعة الدللة : 

 (11)ويضع باحثون شروطًا أساسية لدراسة الداللة:
: أي أن ُيستثمر المعنى في ضوء تدرجه من معنى مجرد إلى الطابع التوليدي للمعنى .1

 ي.معنى ملموس، ثم إلى معنى مجازي أو تصوير 
أي أن يدرس المعنى في ضوء تمظهره التركيبي، وليس على  الطابع النحوي للمعنى: .2

 مستوى وحدته المعجمية، بمعنى من خالل عملية إنتاج الخطابات.
أي أن المعنى موحد في جميع تمظهراته، ويمكن أن يدل ضمن  الطابع العام للمعنى: .3

 أشكال سيميائية أخرى. 
يميائية منهجية لالنطالق في دراسة السيميائية بمختلف ويحدد باختين ثالثة قواعد س

 (12):المجاالت
 عدم فصل األيديولوجيا عن الواقع المادي للعالمة. -1
 عدم عزل العالمة عن األشكال المحسوسة للتواصل االجتماعي.  -2
 عدم عزل التواصل وأشكاله عن أساسهما المادي.   -3

 
 مفهوم سيميائية النص الصحفي: -ثالثاً 

 
لى النص من زاوية السيميائية إلى ُينظر إ

مضمونه، ومن ممثلي هذا االتجاه فان ديك 
(V.Dijk الذي يعّرف النص بالبنية السطحية )

توجهها وتحفزها بنية داللية عميقة، وتمثل 
إذ  البنية العميقة العنصر الجوهري في النص،

تظهر البنية المنطقية المجردة للنص وحّد البنية 
 إلى البنية نه يمكن أن ينظرالعميقة يكمن في أ

 

                                                           
مرجع  آليات إنتاج المعنى في الخطاب السردي، -األطرش يوسف: المكونات السيميائية والداللية للمعنى -)11(

 .4سابق، ص 
 .83رجع سابق، ص جميل حمداوي: بناء المعنى السيمائي في النصوص والخطابات، م -(12)



 

 (13)العميقة على أنها خط نص ما، فالنص وحدة داللية تتجاوز داللة المفردة والجمل.
وتعد دراسة السيمياء إحدى األمور المهمة في العملية االتصالية لما للرموز ومعانيها من 

ي إلى تحقيقها دور في إنجاح هذه العملية بين المرسل والمستقبل وتحقيق الغايات التي يرم
الطرفان في هذه العملية، فالرسالة االتصالية هي محتوى من رموز متعددة تحمل معاني معينة، 
وفي حالة عدم إتقان استخدامها في صياغة الرسالة االتصالية فإنها تشكل عقبة في إمكانية 

عالقة بين نجاح العملية اإلعالمية بكاملها، حيث توجد عالقة بين النص والمعاني كما هي ال
وسائل اإلعالم والجمهور أو بين وسائل اإلعالم والمجتمع، فالنص وحدة داللية وليس مجموعة 

 (14)من الجمل، فالجمل ليست إال الوسيلة التي يتحقق بها النص.
ويسعى النص الصحفي لخلق عالقة مع 
القارئ، ويرمي إلى رسم صورة لألحداث 
 والشخصيات والواقع، لذلك فهو خطاب موجه
ومخطط ومدروس، مشبع باأليديولوجيا، 
فبدءاً من اختيار اسم الصحيفة وشعارها 
وشكلها، مرورًا بعملية اختيار األخبار الصالحة 

قصاء األخبار غير الصالحة تبعًا  للنشر، وا 
لوجهات نظر القائمين عليها، وأساليب 
جراءات تصنيفها وترتيبها، وقوفًا عند اختيار  وا 

 عرضها النصية وطريقةوالمضامين  العناوين
 

خراجها على صفحات الجرائد، واختيار الكلمات والعبارات واألوصاف المستخدمة، واختيار  وا 
الصور واأللوان وأنماط الخط وغيرها، كل ذلك يحمل دالالت وأبعاد يمكن الكشف عنها بالقراءة 

 (15)السيميولوجية.
مجموعة من العناصر  حيث يتكون النص الصحفي من الوجهة البنيوية اللغوية من

الثابتة التي تتكون منها بنية أي نص لغوي والتي يمكن النظر إليها كعناصر أو كوحدات للتحليل 
 أصغر من  -أكبر من كلمة )تركيب( -الداللي لهذا النص وتتكون هذه الوحدات )الكلمة المفردة

                                                           
 .771-771سابق، ص  مرجععلم النص: تحريات في داللة النص وتداوله، فهمية لحلوحي،  -(13)
، 84-88. العدد مجلة الباحث اإلعالميالسرد والخبر الصحفي اإللكتروني )مقاربة سيميائية(.  :سعد حسن - )14(

 .711، ص 7112
 من: 7112 -11-71. استرجع بتاريخ 1ص(، 7118)، للنص الصحفي التحليل السيميولوجي -)15(

 http://ostadabayoucef.blogspot.com/2013/05/34.html 

http://ostadabayoucef.blogspot.com/2013/05/34.html
http://ostadabayoucef.blogspot.com/2013/05/34.html


 

 
 

أصغر من  -كلمة )مورفيم متصل(
وتعد الكلمة  )صوت مفرد(، مورفيم
لغوية تتمثل في إمكانية إفرادها وحدة 

بالنطق وحذفها من الكالم والتحامها 
فيه أو االستعاضة عنها بغيرها، 
ويشمل التركيب داخل النص 

  (16)اإلعالمي:
الجملة: ينظر إليها من الوجهة الداللية  -1

تركيب ال يعد في الحديث جزءًا 
 من تركيب لغوي آخر.

 

  
 

ت التي تتكون كل فقرة منها من جملة واحدة الفقرة: يقسم النص إلى مجموعة من الفقرا -2
أو مجموعة من الجمل، وتقوم الفقرة بتصنيف الموضوع إلى أقسامه وأجزائه 

 الرئيسية.
 )17) ويتضمن التحليل اللغوي للنص الصحفي مستويات متعددة:

 مستوى التحليل الصرفي )الخاص بتحليل البنية الصرفية للمفردة(. -
 اص بتحليل موقع المفردة(.مستوى التحليل النحوي )الخ -
 المستوى المعجمي )الخاص بعالقات الحضور والغياب في استخدام المفردات(.  -
 
 
 
 
 
 

                                                           
 :أصغر وحدة لغوية مجردة لها معنى، فمثال كلمة )المزارعون( تتألف من عدد من المورفيمات: الـ مورفيم

، )زرع( مورفيم معجمي يدل على "الزراعة، )ُمزارع( "اسم فاعل"، )ون( تمثل ثالثة مورفيمات: "تعريف"

 الجمع والجنس واإلعراب.
 .772- 772محمود خليل ومحمد هيبة: إنتاج اللغة اإلعالمية في النصوص اإلعالمية، مرجع سابق، ص  -)16(
 . 773المرجع السابق نفسه، ص -)17(



 

 مستويات الدللة في النص الصحفي  -رابعاً 
 -يتكون أي نص صحفي من وحدات فنية أساسية تخضع للتحليل السيميائي وهي )العنوان

أكثر العناصر السيميائية في النص الصحفي والخاتمة أحيانًا(، والعنوان من  -المتن -المقدمة
ويعد العنوان  (18)و"أهم العوامل التي لها عالقة وثيقة بالنص، وهو باب الدخول إلى المعنى".

 (19)نصًا مصغرًا تقوم بينه وبين النص الكبير ثالثة أشكال من العالقات:
 : حيث يكون العنوان عالقة من عالقات العمل.عالقة سيميائية .1
 : تشتبك فيها العالقات بين العمل وعنوانه على أساس بنائي.ائيةعالقة بن .2
 في العنوان بشكل كامل. –بناًء وداللة  –: وفيها ُيختزل العمل عالقة انعكاسية .3

 
 (20)ويتحدد مستوى الداللة داخل كل وحدة من هذه الوحدات الفنية وفقًا لما يلي:

 ا انتقلنا من العنوان إلى المقدمة إلى يقّل مقدار الداللة داخل كل وحدة بشكل تنازلي كلم
المتن، فالعنوان الصحفي أو اإلعالمي هو أكثر الوحدات الفنية داللة على المضمون 
داخل النص الصحفي، وعالقات الداللة بين الوحدات النصية تأخذ شكاًل متداخاًل مثلها 

 في ذلك مثل وحدات التحليل اللغوي لهذه النوعية من النصوص.
 وان دااًل بشكل أساسي على مضمون مقدمة النص، والتي تعد بدورها دالة على يعد العن

 مضمون المتن.
  ذا انتقلنا من وحدة المقدمة فسنجد أن الجملة تشكل محور بنيتها الداللية إلى الحد الذي وا 

يمكن أن تتكون فقرة المقدمة معه من جملة واحدة، وقد تتكون الفقرة من مجموعة من 
كل فيما بينها بناء متماسكًا ومترابطًا، وفي هذه الحالة عادة ما تبدأ الفقرة الجمل التي تش

بجملة رئيسية تحمل الفكرة الرئيسية، وتحدد هذه الجملة اتجاه وحدود الفكرة داخل الفقرة، 
ويليها بعد ذلك عدد من الجمل التي تنمي هذه الفكرة وليس من الضروري أن تنبثق 

 ئيسية من األخيرة ولكن يمكن أن تكون متصلة بها فقط.الجمل التالية للجملة الر 
  تعد الجمل الرئيسية ذات الفقرات عمومًا سواء كانت فقرات مقدمة أو فقرات متن المجال

الرئيسي للتحليل الداللي، والتي يمكن من خاللها تكوين الحقول الداللية على مستوى 
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تم تقسيم الكلمات على أساسه التركيب، وذلك في ضوء نفس المعيار الموضوعي الذي ي
 إلى مجموعة من الحقول الداللية طبقًا لما تعكسه من تصورات. 

 (21)ومن أبرز المستويات اللغوية التي يمكن تحليل الجملة اإلعالمية دالليًا على أساسها:
 سمية أو فعلية.أ: نوع الجملة .1
ملة البسيطة وتحتوي الج معقدة(: -مركبة -درجة التركيب الفكري للجملة )بسيطة .2

على فكرة واحدة أو حدث واحد، في حين تحتوي الجملة المعقدة على فكرة رئيسية 
باإلضافة إلى فكرة تابعة مساندة للفكرة الرئيسية، بينما ترتبط الجملة المركبة على 
 األقل بين فكرتين أو حدثين على قدر متساو من األهمية يمكن أن تشكل كل منهما

 جملة مستقلة.
: يطلق عليها مصطلح الجمل الشخصية رية أو إنشائية الجملةدرجة خب .3

  مقتبسة(. -تعجبية -)استفهامية
 

 معايير تحليل النص الصحفي سيميائياً  -خامساً 
وضع باحثون معايير عدة لتحليل النص سيميائيًا بشكل عام وتطبق في إطار تحليل النص 

 (22)الصحفي وهي:
 ي بالجهاز الكتابي والطباعي الذي يظهر فوق : يرتبط المعيار البصر المعيار البصري

الصفحة، ويقترن أيضًا بكل العالمات التيبوغرافية التي يتضمنها النص أو الخطاب، 
كتقسيم المعطى المعروض إلى جمل مفصولة بعالمات الترقيم، وتقطيعه إلى فقرات 

 ومقاطع وفصول ومشاهد ومناظر وأبواب وغيرها.
 ظهور فاعل أو عامل أو شخصية في ساحة األحداث أو يالمعيار العاملي أو الفاعل :

غيابها ليحضر عامل أو فاعل آخر، فإن ذلك يسهم بال شك في تحديد المقاطع النصية 
 بشكل مضبوط ودقيق، كما أن الصراع بين العوامل لتحصيل الموضوع المرغوب فيه.

 لزمانية والمكانية في : يتمثل المعيار الفضائي في استعمال المؤشرات االمعيار الفضائي
تقطيع النصوص والخطابات، وبالتالي، يمكن للزمان أو المكان أن يسّهال عملية القراءة 
واالستيعاب، وفهم النص فهما جيدًا، وتأويل مقاصده ورسائله القريبة والبعيدة، وال يتحدد 

 ذلك بوضوح إال بوجود أمكنة وأزمنة مختلفة على مستوى التحديد والتأشير.
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 يعنى تقسيم المعطى إلى وحدات معنوية داللية وغرضية بارزة، ويتم عيار الدلليالم :
 ذلك بشكل من األشكال عن طريق تحديد األفكار العامة واألساسية والثانوية والفرعية.

 
 مراحل تحليل النص الصحفي سيميائياً  -سادساً 

سيجده عبارة عن إذا ما أراد المحّلل السيميائي االشتغال على نص أو خطاب معين 
"كتلة" وهنا يبرز السؤال المحير: من أين يبدأ؟ ويمكن اإلجابة عن هذا السؤال؛ وذلك بوضع 

 (23)خطوط عامة لتحليل النصوص والمتمثلة في المراحل اآلتية:
: النص سيقطع إلى سلسلة من شذرات قصيرة متجاورة تسمى تقطيع النص إلى وحدات -1

ة القرائية تارة بضع كلمات وتارة أخرى بضع جمل، هنا وحدات قرائية، وستشمل الوحد
والمطلوب ببساطة أال تتضمن الوحدة أكثر من ثالثة أو أربع معان يتم تعدادها، وبعد 

 تقطيع النص إلى وحدات البد من بيان الروابط والعالقات بين هذه الوحدات.
خله مجموعة : ليس للنص معنى وحيد، بل هو نسيج مركب تتفاعل بداالنسق واإليحاء  -2

من األنساق؛ والنسق مجموع االقتباسات واإلحاالت الرمزية واأليديولوجية، فالنص يتكون 
من "ما سلف" أي ما سبق قراءته وسماعه ومشاهدته، وهذا يقودنا إلى مفهوم "التناص" 
أي تداخل النصوص، فالمحلل السيميائي يعمل على الكشف عن تفاعل النص مع 

 اق الثقافية التي استمد منها تكوينه.النصوص األخرى واألنس
ويسمى النص الواصف، الذي  ،: ينتج عن عملية التحليل نصًا جديداً التحليل والتحديد -3

هو في الحقيقة "النص األصلي" نفسه وقد تشّظى وتجّزأ فاتضحت معانيه وتجّلت 
لمعنى إيحاءاته، فالتحليل السيميائي هو تحليل ال يخرج عن إطار النص وال يبحث عن ا

 أو الداللة خارجه.
 

ويقترح باحثون طريقة لتحليل النصوص الصحفية تمثل مجموعة من الخطوات المحورية 
 (24)اآلتية:
 - تتحّدد المقاطع السردية بواسطة مجموعة تحديد المقاطع والمتواليات السردية :

ئي، من المعايير السيميائية، كالمعيار الحدثي، والمعيار البصري، والمعيار الفضا
 والمعيار األسلوبي، والمعيار الداللي.
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 - تدرس مختلف المظاهر األسلوبية على مستوى سطح تحليل مظهر الخطاب :
النص، كدراسة العتبات والبنية الفضائية، ودراسة الشخصيات، ودارسة اللغة 

 واألسلوب.
 - يعتمد على دراسة األفعال والحاالت والتحوالت اتصاالً تحليل المكون السردي : 

نجازًا وتقويمًا.  وانفصااًل، والتركيز على البرامج السردية تحفيزًا وكفاءة وا 
 - ينبغي التركيز على عناصر التواصل العاملي )المرسل تحليل البنية العاملية :

والمستقبل، والذات والموضوع، والمساعد والمعاكس(، واالهتمام بمختلف العمليات 
مرسل إليه، واستكشاف محاور البنية العاملية التعاقدية الموجودة بين المرسل وال

 )محور التواصل ومحور الصراع ومحور الرغبة(.
 - يرتكز المسار الغرضي أو المسار المتعلق باألغراض تحليل المسار الغرضي :

على إبراز المعاني واألدوار الداللية واألحداث وفق المسار السردي: )قبل الوضعية 
وبعدها )وضعيته النهائية( ويمكن تقسيمه  تحول وحل(االفتتاحية( وفي )اضطراب و 

إلى محاور متداخلة: كالمحور المعجمي، والمحور الداللي، والمحور السيميولوجي، 
 ومحور التشاكل، وهذا كله من أجل الحصول على صورة العالم.

 - يعنى بتحديد البنية الداللية المنطقية العميقة للنص أو التحليل المنطقي :
 الخطاب.

 (25)سيميائيًا من خالل الخطوات اآلتية:  تحليل النص الصحفي كما يتم تحديد وتتبع
 :من خالل ذكر: وصف النص 

 المؤسسة(. –اسم الناشر )اسم الصحفي  -أ
 ومكان النشر. تاريخ  -ب
 ..(. -محلي –وطني  –أسبوعي  –سمات النشر )يومي   -ت
 ..(. -تحقيق  -تعليق -مقال -نوع النص )خبر  -ث
 رياضي ..( . –اقتصادي  –اجتماعي  -سياسينمط النص )   -ج

 .موضوع النص 
  .)وحدات ومقاطع النص )تحديد كل وحدة ثم ربط العالقات بين مختلف الوحدات 
 .)األنساق االجتماعية والثقافية المكونة للنص )التناص 
  األحداث  -األماكن  –األشخاص  -العالمات والعناصر الدالة في النص: األلفاظ

 ...إلخ.
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يخضع التحليل السيميائي للنص الصحفي لطريقة محددة أو تقنية ثابتة، فقد يستخدم  وال
الباحث أو المحّلل إجراءات متنوعة، وقد يكون ذلك الختالف خيارات المحللين واختالف طبيعة 
النصوص الخاضعة للتحليل، مع األخذ بعين االعتبار أن قراءة النص وفهمه وتفكيكه وربطه 

 فية والمجتمعية تتعلق بالمحلل ذاته.بالعوامل الثقا
ويتأثر التحليل السيميائي بدرجة كبيرة بشخصية من يقوم بالتحليل وبالظروف المحيطة 
به؛ ولذلك فإن التحليل السيميائي لنص معين قد يختلف من شخص إلى آخر، ومن منطقة 

 (26)ألخرى، ومن فترة زمنية ألخرى، وهو بذلك مجال خصب لإلبداع.
 

 الصورة الصحفية سيميائياً  مفهوم -سابعاً 
( Iconيطلق على الصورة اصطالحًا )

األيقونة، أي العالمة التي تكون فيها العالقة 
بين الدال )الصورة أو الموضوع( والمدلول )أي 
المعنى( قائمة على المشابهة والتماثل والتمثيل، 
وتتفاوت في درجة قربها أو بعدها عن الواقع 

 (27. )نع أو اآللةتبعًا لمهارات الصا
وقراءة الصورة "ليست جردًا لدوالها التقريرية بل 
عليها أن تبحث عن المدلوالت اإليحائية 
للوصول إلى النسق األيديولوجي الذي يتحكم 

 (28)في هذا النوع من العالمات".
 

 

على  وهناك عالقة قوية بين الصورة والسيميائية، فالمنهج السيميائي يعدُّ من أكثر المناهج قدرة
كشف ماهية الصورة بكافة أنواعها، سواء في مجال اللغة أو في مجال الفنون البصرية، إذ يتسع 

 (29)بطبيعته لدراسة كل ما هو لغوى وكل ما هو بصري.
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منهجية في التحليل السيميائي للصورة وتحدث عن مستويين في  Barthesبارث وقدم 
 (30)قراءة المعاني في الصورة وهي:

 : معاني المعجم والتي تسمى معاني التعيين.اني المتلقاةمستوى المع -
: تكون ضمنية في أغلب األحيان و)تسمى معاني مستوى المعاني المتطفلة اإلضافية -

 اإليحاء(.
 (31)ومرت دراسة الصورة سيميائيًا في أربع مراحل أساسية:

بعد، ومن  : تعد األساس الذي انطلقت منه كافة دراسات الصورة فيمامرحلة التأسيس -1
شارة  أهم أعالمها دي سوسير وبيرس، فبيرس مثاَل قد قسم العالمة إلى ثالث )رمز وا 
وأيقونة(، وهي الخدمة الجليلة التي قدمها للسيميائية، والتي بفضلها أصبحت السيميائية 

 مدخاَل مهمَا وجيدَا في دراسة الفنون البصرية.
الت الصور المرئية في األعمال : اهتمت بتحليل دالالمرحلة الفنية أو التشكلية -2

 التشكيلية.
انصب االهتمام فيها على التمييز بين الصورة اللغوية والصورة  المرحلة التصنيفية: -3

 البصرية.
: وهي المرحلة التي اهتم فيها الباحثون بدراسة الصور المرئية المرحلة النصية  -4

 كنصوص.
 (32)تتشكل منها الصورة وهي: ثالثة أنواع من الرموز التي Des champدي شمب وحدد 

تتمثل في األشكال، والخطوط، واإلضاءة، والتي تحمل  الرموز التشكيلية: .1
 دالالت متعددة، ونجد تطبيقاتها جلية في الفنون التشكيلية.

: أصغر جزء في اللغة وتتمثل في الكلمات التي تتمتع باستقاللية الرموز اللغوية .2
يفات األفعال والتي ال تتمتع باستقاللية المعنى، وكذلك الضمائر ونهايات تصر 

 المعنى.
: مثل الصور الضوئية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، وتشير الرموز األيقونة .3

إلى وجود عالقة تشابه أو تماثل بين الشيء الذي قدم والشيء الذي يمثله، ولها 
 العديد من العناصر المهمة التي تسهم في إثراء الصورة، مثل:

 الموضوع وما يمثله من أهمية في فهمنا للصورة وتحليلها. اختيار 
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  ،التكوين وهو ذو أهمية كبيرة أيضًا في فهمنا لبعض دالالت الصورة
التكوين هو فن تنظيم عناصر الصورة بطريقة تجعل المشاهد يتجه نحو 

 مركز االهتمام، ويتبع ذلك حتَما جمال الصورة.
أهمية في فهم مدلول اللقطات ألن كل لقطة تعدُّ ذات  :أحجام اللقطات وزواياها .4

 لها مبرراتها ودواعي استخدامها.
 
 

 مراحل تحليل الصورة الصحفية سيميائياً  -ثامناً 
يمكن تتبع مراحل التحليل السيميائي للصورة الصحفية الثابتة سواء كانت صورة مستقلة أو 

 (33)جزء من نص صحفي في: 
 :وصف الصورة 

 الموضوع.  –الهدف  –التاريخ  –الوسيلة  –لصورة أو الناشر صاحب ا –النوع  –االسم 
 :المقاربة اإليكونولوجية 
: عادة ما يكون مربعًا أو مستطياًل وقد يأخذ شكل الدائرة أو المعين أو  طار الصورةإ .أ

 غير ذلك.
 : بالنسبة للصورة البسيطة تقسم إلى: تقسيم الصورة .ب

 ي والحاضر والمستقبل، واألفقي : العمودي يفرق بين الماضالتقسيم المحوري
 يفرق بين األعلى واألسفل، األرض والسماء، المادي والروحي.

 يحدد البعد والقرب.التقسيم القطري : 
 تحديد عناصر الصورة: .ج

ما هي األشكال واأللوان والظالل والرموز واألشخاص واألشياء الموجودة في الصورة، 
 وما هي دالالتها والعالقات بينها.

  بة السيميولوجيةالمقار 
 قراءة أبعاد الصورة وعالقتها بمنتجها وباألنساق الثقافية واالجتماعية والفكرية التي تنتمي لها.

 (34)ويقترح باحثون شبكة تحليل أخرى مشابهة للصورة الصحفية الثابتة تتلخص في ما يلي:

                                                           
 من:  7112-11-77 . استرجع بتاريخ1. ص التحليل السيميولوجي للصور الثابتة -(33)

http://ostadabayoucef.blogspot.com/ 
 ، ص7115.سيميائية الصورة :سكينة بوشلوح -)34(

www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2005/10/14سيميائية-الصورة/ 

http://ostadabayoucef.blogspot.com/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2005/10/14/سيميائية-الصورة


 

ا(، محاور الرسالة )نوعها وتاريخه ويتضمن: المرسل )مبدع الرسالة(، وصف الرسالة. 1
 الرسالة.

وتتضمن النسق من األعلى )الرسالة البصرية(، النسق من األسفل  مقاربة نسقية:. 2
 )الدعاية(.

: وتتضمن المجال الثقافي واالجتماعي، مجال اإلبداع الجمالي في مقاربة إيكونولوجية. 3
 الرسالة.

مزية في الرسالة، المعنى وتتضمن مجال البالغة الر  المقاربة السيميولوجية /السيميائية:. 4
 التقريري األول والمعنى التضميني الثاني )تفسير الرسالة البصرية( التقييم الشخصي.

 
 نماذج تطبيقية لتحليل النصوص والصور سيميائياً  -تاسعاً 

 نموذج تطبيقي لتحليل نص صحفي إخباري سيميائياً  -أ

 
 

)نزار رسن وعالء الدين عباس(  تطبيق التحليل السيميائي لنص صحفي من قبل الباحثينتم 
شباط  16، يوم الثالثاء 57العراقية، العدد: ” الجورنال“حيث حلال خبرًا منشورًا في جريدة 

م تحت عنوان "فضيحة ..الروس: إسرائيل تحبط الهجمات العراقية على داعش 2116
 بالفلوجة"؟. 

 (35)للخبر:وتتبع الباحثان الخطوات المنهجية التالية للتحليل السيميائي 
                                                           

 -772، مرجع سابق، ص ص عالء الدين عباس. مقاربة سيميائية لتحليل الخبر الصحفي: نزار رسن - )35(

785 . 



 

 .عتبات النص: 1
 وهي جريدة "الجورنال"، وهي جريدة عراقية العتبة األولى الوسيلة التي نشرت الخبر :

 مستقلة أنشأها عدد من الصحفيين وتعد من الصحف الحديثة في العراق.
 جاء في الصفحة الثانية تحت الخبر الرئيس العتبة الثانية ترتبط في موقع نشر الخبر :

الجانب األيسر، وتم ربطه بصورة لجنود عراقيين يشيرون إلى مكان ما مباشرة وفي 
توجه فوهة مدفعها إلى األمام نحو الجهة التي  -أمريكية الصنع  -وقربهم دبابة عراقية 

 يشير إليها أحد الجنود، واحتل الخبر والصورة ما يقارب ستة أعمدة.
 يسهم في توضيح دالالت النص  : يعدُّ مفتاحًا أساسياً العتبة الثالثة عنوان الخبر

 واستكشاف معانيه الظاهرة والخفية، وهو هنا ينقسم إلى قسمين: 
o :التي تحمل تعبيرًا دالليًا  فرعي في أعلى العنوان ويتمثل بكلمة "فضيحة" القسم األول

 معجميًا بمعنى "َأمر َسّيٍء َيْشَهُر صاحَبه بما يسوُء".
o رائيل تحبط الهجمات العراقية على داعش : تضمين نصي "الروس: إسالقسم الثاني

بالفلوجة". وتضمن النص خطابًا غير مباشر على لسان الروس، كما أنه ربط بين أربعة 
فواعل هم )الروس، "إسرائيل"، العراق، "داعش"(، فيما حدد المكان بالفلوجة، والفعل 

لجيش العراقي بالهجمات العراقية، ويشير الفعل الكالمي إلى أن هناك هجمات فعلية ل
 على مدينة الفلوجة تم إحباطها بفعل تدخل إسرائيلي.

  تقطيع النص الخبري: .2
عملية تقطيع النص عملية إجرائية مهمة لفهم النص وتشكل دالالته، ومن المعروف أن 

الهرم المقلوب" في بنائها، أي أنها تبدأ بالمعلومة األهم في الخبر “أغلب األخبار تعتمد شكل 
إلى المعلومات األقل قيمة، وعلى الرغم من اختالفه في هذا عن النصوص السردية لتتدرج 

األخرى فإنه يحافظ على سياق بناء النص حيث يتضمن مقطعًا استهالليًا )مقدمة(، ثم مقطع 
 )الخاتمة(. وسطي )المتن(، ثم المقطع النهائي

 :لعامل في العراق يبدأ بعبارة: كشف الفريق التقني الروسي ا المقطع الستهاللي
عن وجود أجهزة للتجسس إسرائيلية الصنع، بالقرب من مدينة الفلوجة العراقية 
مهمتها إرسال إشارات وصور إلى عناصر تنظيم داعش اإلرهابي عند تقدم 

 القوات العراقية للهجوم.
 :تضمن وصف تفصيلي آللية عمل هذه األجهزة على لسان  المقطع األوسط

الروسي، كما تضمن استنتاج من محرر الخبر بأن الفريق  المتحدث باسم الفريق
الروسي بهذا الكشف يكون "قد حل لغز علم عناصر تنظيم داعش اإلرهابي 
 مسبقًا بتقدم القوات العراقية والتحضير لصدها"، ويتضمن المقطع األوسط أيضاً 



 

زة أمريكية لوجود األجهزة بأنها "أجه -البنتاغون –"تبرير" وزارة الدفاع األمريكية 
 تم وضعها لمراقبة تحركات داعش".

 :تضمن رد المتحدث باسم الفريق التقني الروسي على التبرير  المقطع الختامي
األمريكي بالتأكيد على أن "األجهزة تراقب القوات العراقية" وليس العكس، فـ 

 "إحداثيات الموجات المرسلة لهذه المعلومات إلى وسط الفلوجة".
عادة تركيبه يمكنوبما أن التحل إخضاع الخبر  يل السيميائي يتضمن تفكيك النص وا 

 للترتيب التالي:
 أ. القوات العراقية تحاول الهجوم على الفلوجة لتحريرها من تنظيم "داعش".

 ب. عناصر "داعش" كانوا يعلمون بتحركات الجيش العراقي مسبقًا ما يؤدي إلى فشل الهجمات.
ود أجهزة تجسس إسرائيلية الصنع ترصد تحركات الجيش ج. فريق تقني روسي اكتشف وج

 العراقي وترسل إشارات إلى تنظيم "داعش".
 جهازًا في أماكن متنوعة قرب الفلوجة. 16د. العثور فعاًل على 

 ه. البنتاغون يقول "إن األجهزة وضعتها القوات األمريكية لرصد تحركات "داعش".
هزة هي للتجسس على القوات العراقية وليس العكس؛ و. الفريق الروسي يؤكد العكس وأن األج

 فإشاراتها ترسل إلى وسط الفلوجة.
 
 البنية الخطابية للنص: .3

تقوم البنية الخطابية على مكونين اثنين هما: المكون التركيبي، والمكون الداللي، وتستند 
مستوى صوغ  عملية بناء الخطاب، في االنتقال من المجرد المحسوس، إلى ثالثة مستويات:

 الممثلين، ومستوى التفضيء، ومستوى التزمين.
 يتميز الممثل ببنيته الداللية باألساس، بوصفه وحدة معجمية منتمية إلى بنية الممثلين :

ويعد الممثل على  ،خطاب، وهو قادر على أن يقوم بدور أو مجموعة أدوار عبر موقعه
ه الخطابي يؤثر في انتقاء األمكنة المستوى الخطابي هو بؤرة التحليل ألنه في برنامج

واألزمنة، ويمكننا ذكر ممثلين عدة )الفريق الروسي، الجيش العراقي، تنظيم داعش، 
البنتاغون(، وفي الوقت الذي تأتي "إسرائيل" كفاعل في عبارة العنوان، إال أنه ال يلمس 

 وجودها في نص الخبر إال باإلشارة "أجهزة إسرائيلية الصنع".
 ال يوجد تحديد واضح لألزمنة والتي تتحدد بالمدة المحصورة بين سيطرة زمنمستوى ال :

تنظيم "داعش" على الفلوجة، وهجمات الجيش العراقي عليها، وهي مدة زمنية تمتد لسنة 
كاملة، ولكن يمكن حصرها بالمدة المحصورة بدخول الفريق التقني على خط الحرب ضد 

 د األجهزة والمرتبط بتاريخ نشر الخبر."داعش" في العراق حتى الكشف عن وجو 



 

  المكان": الفضاءات العامة للموضوع تنحصر بمدينة الفلوجة  مستوى الفضاء"
يتعلق بكونها تعرضت ” موضوع -ثيمي “ومحيطها، ويتميز موضوع الفلوجة ببعد 

م مرتين من األمريكيين ومرة دخول الجيش العراقي، هذا 2113لهجمات عدة منذ عام 
علها مجااًل لتوليد "ثيمات" أخرى، فالخطاب اإلعالمي السياسي العراقي جعل من األمر ج

الفلوجة "بؤرة اإلرهاب" و"الشر" فيما يصفها الخطاب المعارض بأنها "رمز الصمود 
مة على إنهاء سيطرة تنظيم والمقاومة"، وبذلك أصبحت السيطرة على الفلوجة عال

"داعش" على محافظة األنبار، وتجفيف "منابع" اإلرهاب، فيما يشكل استمرار بقائها 
 تحت التنظيم مؤشرًا على عجز القوات العراقية على إنهاء وجود التنظيم اإلرهابي.

 
  الحقل المعجمي:.4

لغة من أجل تعيين يتضمن الحقل المعجمي المجموع المكون من الكلمات التي تصنفها ال
التمظهرات المختلفة لفكرة أو موضوع أو تقنية ما، واستخدم محرر الخبر كلمة "إسرائيل" بمعناها 
الداللي الذي يشير إلى الكيان المحتل لفلسطين، لذلك يمنح فكرة التعاون بينها وبين تنظيم 

ان القائم على أرض صفة الفضيحة، في الوقت الذي تأتي في نص الخبر بكونها )الكي” إسالمي“
فلسطين( فتصبح مجرد مضاف إليه لتعرف أجهزة التجسس بكونها إسرائيلية الصنع، وال يرد لها 
بعد ذلك ذكرًا، فيكون وجودها في الموضوع متعلق بوجود األجهزة، من دون الخوض في تفاصيل 

 يء آخر.وجود تلك األجهزة في منطقة الفلوجة وهل هو مقترن بوجود إسرائيلي فعلي أم ش
استخدم كاتب الخبر هنا "أفعال إنجازية" للداللة على اتجاهات الموضوع بمعناها 
المعجمي، فاستخدم أفعال )كشف، ذكر، قال( للمتحدث الروسي، فيما استخدم الفعل )عثر( 
بصيغة المبني للمجهول وهذا يجعل الفاعل مختفيًا، إذ لم يوضح إن كان الجيش العراقي أم 

هو من عثر على األجهزة الستة عشرة، إال أن تبرير وزارة الدفاع األمريكية نسب  الفريق الروسي
العثور إلى الفريق التقني الروسي، كما استخدم كاتب الخبر الفعل )برر( لوزارة الدفاع األمريكية، 

 في داللة على المعلومات. واستخدم الفعل )تؤكد( على لسان المتحدث الروسي أيضاً 
 لي: . الحقل الدل 5

يرتبط الحقل الداللي باستخدام الكلمات في نص الخبر، ويرتكز الحقل الداللي في الخبر 
بكلمة "إسرائيل" إذ تكررت مرتين: األولى في العنوان والثانية في نص الخبر، وعلى الرغم أن 
العنوان ال ينسجم مع ما ورد في نص الخبر إال أن كاتب الخبر حاول استخدام البعد الداللي 

كلمة "إسرائيل" في تأثيرها في المتلقي العربي، فجعلها في العنوان كفاعل أساسي، في الوقت ترد ل
داخل النص كون األجهزة المكتشفة "إسرائيلية الصنع"، وهذه الداللة تحيل إلى مسارات تصويرية 

 عليها.تربط "إسرائيل" باستمرار وجود "داعش" داخل مدينة الفلوجة وفشل هجمات الجيش العراقي 



 

 . المسار التصويري: 6
المقاطع السردية المذكورة تجعلنا أمام برنامج سردي منتظم، يولد مسارات تصويرية 
باعتبارها عالقات تركيبية جامعة بين هذه الصور، ومن هنا يمكن أن نرسم هذه المسارات وفق 

 اآلتي:
بأجهزة تجسس متطورة  "إسرائيل" تزود "داعش"             سيطرة "داعش" على الفلوجة

 فريق تقني روسي يعثر على عدد من األجهزة                بمساعدة الجيش األمريكي
 الفريق الروسي يكشف حقيقة عمل األجهزة.

كذلك يمكن تحديد إشكالية ما ورد في الخبر بالرؤى المتضادة بين الفريق الروسي والبنتاغون 
 ي:األمريكي، والتي تتمثل وفق الشكل اآلت

 أجهزة إلكترونية  
 

 البنتاغون األمريكي الفريق التقني الروسي
 لم يصرح إسرائيلية الصنع 
 ضد داعش لصالح داعش
 للمراقبة لنا للتجسس عليهم

 : . المكون السردي السطحي7
يمكن الوصول إلى البنية السطحية للخبر بتحديد الفاعلين )فا( والموضوع )م(، وفي الخبر مجال 

ليل يمكن تحديد الموضوع بأجهزة التجسس اإلسرائيلية التي تملكها "داعش" والتي حصل التح
 عليها الجيش العراقي بمساعدة من الفريق التقني الروسي.

( هو "داعش" يمكن تحديد عالقتهما 2( هو الجيش العراقي وفا )1فإذا كان فا )
 )م( وهو "ـأجهزة التجسس" وفق اآلتي: بالموضوع

 عن م )أجهزة التجسس(.حالة انفصال الجيش العراقي( في  1ا م )ف U 1فا
 مع م )أجهزة التجسس(. في حالة اتصالداعش(  2م ) فا  ^ 2فا 

 ^م2م _ فا  1uويمكن تمثيل العالقة بالمعادلة : فا 
فالجيش العراقي في حالة انفصال عن أجهزة التجسس التي يكون تنظيم "داعش" في 

 يمتلكها فعاًل. حالة اتصال معها كونه من
يسمي "كريماس" تتابع الحاالت والتحوالت )بالبرنامج السردي( ويرتبط بالتحول في 

يتطلب فاعاًل  -أي القيام بالبرنامج السردي -العالقات من انفصال إلى اتصال، وهذا التحول 



 

هو فاعل ، و ”الفريق التقني الروسي“هو  3فا إجرائيًا، وفي النص المختار فإن الفاعل اإلجرائي 
 فعل منفصل عن الموضوع ويمكن التعبير عن الحالة بالمعادلة:

 عن فاعل الذات )ال ينتمي( منفصلأي أن الفاعل اإلجرائي هنا هو  1فا  ≠ 3فا 
 م(. 2u^م_فا 1^م( )فا 2م _ فا  1u)فا  ← 3ف فا 

 ( الفريق الروسي.3فالفعل )ف( هنا هو الحصول على أجهزة التجسس بمساعدة )فا 
هذا التحول يتطلب تحقيق "إنجاز" من قبل الفاعل اإلجرائي الذي يفترض أن يكون "محفزا"  إن

من قبل عامل آخر )مرسل( يقنعه فيقتنع باإلنجاز، ويطلق على هذه العملية )التحفيز(، وتحقيق 
الفاعل المنفذ للتحول يفترض بأن هذا األخير قادر على تحقيق األداء أو أكثر من ذلك هو كفؤ، 

في النص؛ الفريق الروسي يمتلك "القدرة" على معرفة عمل أجهزة التجسس والكشف عنها و 
وتحديد مكانها، فيما يتحقق "الجزاء" بالوصول إلى االستنتاج الذي وضعه المحرر وهو أن أجهزة 
التجسس هي السبب وراء فشل هجمات الجيش العراقي لتحرير الفلوجة، نتيجة للمعلومات التي 

سرائيل. -جهزةاأل–تتيحها   بمساعدة الجيش األمريكي وا 
للنموذج ” كريماس“ولتوضيح ذلك يمكن إدراج العالقات الموجودة في الخبر وفق مخطط 

 العاملي بوصفه نسقًا:

 
 وبالنظر إلى هذا النموذج يمكن تحديد اآلتي:

 )ناع : يمثل المرسل "االنتصار" الذي يعمل على إقالمرسل/ المرسل إليه )محور اإلبالغ
العامل الذات "الجيش العراقي"، في تحقيق المرسل إليه "هزيمة داعش"، فتحقيق 
االنتصار هو المحرك األساس للجيش العراقي وهذا ال يمكن أن يتحقق إال بكشف أجهزة 

 تجسس "داعش" لضمان سرية تحركات الجيش.
  :)شل يرغب في معرفة ف” الجيش العراقي“الذات الذات/الموضوع )محور الرغبة

 الهجومات وهو الموضوع "أجهزة التجسس".



 

 )تتعدد العوامل المعارضة التي تمتلك قدرة كبيرة ما المساعد/ المعاكس )محور الصراع :
يمكنها من عرقلة )الذات( من تحقيق رغبتها بتحقيق االنتصار وتحرير الفلوجة، التي 

 ئيل، أمريكا(تكون بمساندة )الفريق الروسي(، فظهرت في نص الخبر )داعش، إسرا
فضاًل عن األهم وهو ضعف اإلمكانات التقنية العراقية، فالجانب الروسي هو من كشف 
عن حقيقة عمل أجهزة التجسس التي صنعتها إسرائيل ويستعملها "داعش" فيما أخفى 

 الجانب األمريكي حقيقتها.
 
 :. البنية العميقة8

ئي، لدوره في كشف خبايا ما يعد مربع "كريماس" من أهم الطرق في التحليل السيميا
يدور في جوهر النص من عالقات، يعتمد الوصول إلى البنية العميقة للنص على الكشف عن 
التناقض والتضاد الموجود في عبارات النص نفسه، وفي النص محور التحليل، أولى حاالت 

معلومة مخفية للداللة على عملية الكشف عن  التضاد تتعلق بالفعل فيبدأ الخبر بالفعل )كشف(
 عن الجمهور والمتعلقة بأجهزة التجسس، ويمكن تمثيلها بالشكل اآلتي: 

 
 

حركة الداللة في النص جاءت كاآلتي: الجانب األمريكي في زمن استرجاعي خارجي، أي في 
حقيقة عمل أجهزة وضعوها في محيط ” إخفاء“زمن ما قبل الحكاية المسرودة في النص، قاموا بـ 

جة لمراقبة تحركات "داعش"، فيما تمكن الفريق التقني الروسي في زمنه ضمن الحكاية مدينة الفلو 
من العثور على هذه األجهزة لكنه "كشف" حقيقة عملها في أنها تقوم بمساعدة "داعش" للتجسس 
على قوات الجيش العراقي، الـ "ال كشف" جاء مع تصريح البنتاغون األمريكي بأنهم من وضع 

م أخفوا حقيقة عملها )ربما ألنها عملية مراقبة استخبارية(، فيما ظهر "الال خفاء" األجهزة ولكنه
في رد الفريق التقني الروسي باالستناد إلى تحليل عمل األجهزة في أنها تعمل لصالح "داعش" 



 

وليس العكس، ولكن السؤال هل أظهر كل الحقائق أم بعضها؟ هنا تتجلى عالقة التناقض 
 خفاء والالإخفاء.التدريجي بين اإل

 التركيب والخاتمة:  -9
جاء العنوان جذابًا مغريًا لقراءة الخبر السيما مع تعدد األسطر ليؤدي كل سطر وحدة  .أ

لغوية مستقلة ليحيط القارئ بجوهر القصة، فيما استعمل الفعل المضارع لقوة التأكيد 
ال أن نص والتوجيه، كما صاحب النص صورة صحفية لتهيمن على صدقية الخبر، إ

الخبر كان بعيدًا عن داللة العنوان وال يعكس موضوعيته، فـ "إسرائيل" كفاعل للمؤامرة 
ضد العراق كما توحي عبارة العنوان، هي مقحمة ال نلمس وجودها في نص الخبر إال 

إسرائيلية الصنع"، لذلك تكون وظيفة العنوان هنا هي إغرائية انفعالية  باإلشارة "أجهزة
 ب القارئ ال وصفية، كذلك مؤدلجة إلرباك المتلقي.تكمن في جذ

هناك صراع محموم بين األمريكيين والروس في التنافس لكسب ثقة الجيش العراقي بأنه  .ب
األصلح ومن ثم تسليحه وتدريبه، ظهر واضحًا في السجال بين الفريقين بشأن عمل 

يا لبضع دول كتحالف األجهزة، لصالح أم ضد القوات العراقية، جاء هذا بعد قيادة روس
ند للتحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في الحرب ضد "داعش"، فالسياسة الروسية تروج 
إلى أن التنظيمات اإلسالمية المتطرفة ومنها "داعش" هي صنيعة أمريكية، السيما وأن 
أمريكا ساعدت في نشوء تنظيم "القاعدة" وتسليحه ضد االتحاد السوفييتي أيام وجوده في 

 فغانستان.أ
استغالل الفريق التقني الروسي لالنفعال العاطفي عند العراقي إلثارة حفيظته وكسبه إلى  .ج

جانبها ضد األمريكيين، في أن األجهزة إسرائيلية الصنع، وما تمثله كلمة "إسرائيل" من 
 داللة في وجدان العراقي العربي والمسلم.

عاجزة وخاضعة لسيطرة القوى األجنبية التي الموقف السلبي لقيادة القوات العراقية، وأنها  .د
تسيرها سواء بكشف المعلومات أم باإلخفاء كما تشاء، ال حرصًا على العراق وشعبه، بل 

 طمعًا في عقود التسليح والتدريب.
عدم وجود خبراء ومتخصصين وفنيين أكفاء في الجيش العراقي، وهو عاجز عن تحليل  .ه

 وتفكيك شيفرات عمل جهاز الكتروني.
خطورة تنظيم "داعش" اإلرهابي وارتباطه بال شك بمنظومات مشبوهة واستخبارات دولية،  .و

 للتوصل إلى آخر المكتشفات التقنية في سوق السالح العالمي.
خصوصية الفلوجة كمنطقة، وما يمثله تحريرها من قبضة "داعش" اإلرهابي سواء للقوات  .ز

زة تجسس كتبرير للفشل سابقًا وربما الحقًا العراقية أو األمريكية، تزامنًا مع اكتشاف أجه



 

سواء أكانت هذه األجهزة للتنظيم أم للقوات األمريكية، مع أن الخبر ال يشير إلى كشف 
 أي جهاز في مناطق أخرى.

 
نموذج تطبيقي لتحليل الصوة الصحفية سيميائي ًا  -ب

 

 
 حسينتحليل سيميائي لصورة تدمير تمثال الرئيس العراقي السابق صدام 

 
 نإن.إسي.األمريكية مرسل: القناة ال CNN 
 ."الرسالة: عنوانها "سقوط بغداد 
  وعرضت على مختلف القنوات والجرائد والمجالت 2113 أبريل/نيسان 9تاريخها: يوم ،

 العالمية وشبكة اإلنترنت.
 أفقي  ستطيلرافية ذات بعد سياسي، وهي عبارة عن إطار منوع الرسالة: صورة فوتوغ

 .2( سم15.6×17.5) مساحته
 : وصف الرسالة -أولً 

 تحمل الصورة أربعة مشاهد هي:
 بزيه العسكري ينظر إلى تمثال الرئيس السابق صدام حسين.أمريكي جندي  .1
 تمثال صدام وهو في حالة السقوط ومربوط بحبل استعمل لسحبه من الرأس. .2

                                                           
  يعود تحليل الصورة سيمولوجيا إلى قدور عبد هللا ثاني في دراسته المعنونة "سيميائية الصورة.. مغامرة

 اإلرساليات البصرية في العالم". سيميائية في أشهر 



 

 األشخاص المتجمهرون أمام التمثال من فئات المجتمع العراقي. .3
مسجد وبجانبه مجموعة من أشجار النخيل، وكل هذه العناصر جزء من ساحة ال .4

 .الفردوس التي تتوسط العاصمة العراقية بغداد
 مقاربة نسقية: -ثانياً 
 )أسباب التقاط الصورة(: النسق من األعلىأ.

  ـــــــــة قويـــــــــة التقطـــــــــت هـــــــــذه الصـــــــــورة كـــــــــإعالن عـــــــــن "ســـــــــقوط بغـــــــــداد واســـــــــتعملت كدالل
 . األمريكيوقبول العراقيين لالحتالل على سقوط النظام العراقي 

  مرســــــــــــــــل الصــــــــــــــــورة قنــــــــــــــــاةCNN .ن الدعامــــــــــــــــة اإلعالميــــــــــــــــة للسياســــــــــــــــة إن.إســــــــــــــــي
 .األمريكية

  وقرارات البيت األبيض.األمريكية هدفها الترويج للسياسة الخارجية 
 :النسق من األسفلب.

  جويأثناء نهاية القصف الفي البث: تم بث ونشر هذه الصورة في فترة التقاطها أي 
 على بغداد. األمريكي

  التأثير: ويتمثل في الصدمة التي أحدثتها على مستوى الشارع العربي الذي لم يفهم موقف
 العراقيين الذين أسهموا في إسقاط تمثال صدام حسين.بعض 

 يكونولوجية:امقاربة  -ثالثاً 
 :المجال الثقافي والجتماعي -أ

في  غرافية الملونة، وقوة الصورة تتضح جلياً و ورة الفوتالهوية الفنية لهذه الرسالة تنتمي إلى الص
والعنصران األول والثاني يعكسان الحالة ، رشملتها كالتمثال والمسجد والجمهو العناصر التي 

لما كان يمثله عنصرا التمثال والمسجد والحالة التي  النفسية لملتقط الصورة وناشرها، وذلك نظراً 
 آال إليها.

 ويشمل: في الرسالة لجماليمجال اإلبداع ا -ب
 إذ يمكن تقسيم الصورة بخط عمودي واحد: الجزء األيسر خاص سنن األشكال واأللوان :

، وتتحقق الوحدة الجمالية في األمريكيبالتمثال والمسجد، والجزء األيمن خاص بالجندي 
 انسجام األلوان وترابطها، ما يساعد في قراءة واضحة للصورة.

 ذ التكوين الجيد هو الذي ال يشتت العين من خالل توازن العالمات : إالسنن التشكيلية
ثم األمريكي التي تحتويها الصورة الفوتوغرافية وتكامل معانيها، وتشكيل الصورة )الجندي 

ن أمام التمثال ثم المسجد( يوحي إلينا يتمثال صدام وهو يسقط واألشخاص المتجمهر 
حتالله باستخدام فئة من شعبه واإلساءة تمكن قوات االحتالل من دخول العراق واب
 كرامته ومقدساته.ل



 

 سيميولوجية:سيميائية / مقاربة  -رابعاً 
 ، وتشمل:مجال البالغة والرمزية في الصورة -1
 وتفصيلها كالتالي: :العالمة البصرية التشكيلية -أ

  عالمة بصرية مشكلة لعامل القوةاألمريكي الجندي األميركي. 
  ذاللها.سقوط تمثال صدام  عالمة إسقاط القوة المسيطرة وا 
 عالمة بصرية مشكلة لمعنى ضم جميع فئات الشعب العراقي ورضاهم  الجمهور المتعدد

 عن االحتالل.
 عالمة بصرية مشّكلة ألحد مقومات العراق العقائدية وركيزة من ركائز هويته  المسجد

 الوطنية.
رافية عدة أوجه بالغية منها الكناية وغفوتإذ ضمت الصورة ال :يقونيةعالمة البصرية األال -ب

 والمجاز.
أن هذه الصورة ذات بعد إعالمي وسياسي أرادت بها  وفي تقدير المؤلف وتقييمه الشخصي -ج

الواليات المتحدة تبرير االحتالل وتعويضه بمصطلح التحرير، ويرى أن ذلك لم يتحقق لعدة 
 أسباب منها:

 وب على متن الدبابات والطائرات.ال يمكن حمل الديمقراطية إلى الشع 
  ال يمكن تخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل ثم استعمال نفس األسلحة في إبادة

 الشعوب.
  كما أن هذه الصورة من حيث تأثيرها ال ترق إلى صور المباني المهدمة واألشالء

ل المتناثرة من جراء القصف، أو صورة السوق الشعبي الذي دمرته قوات االحتال
 .األمريكي األميركي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 خالصةال
 

تناولت هذه الوحدة التحليل السيميائي للنص الصحفي الذي يهدف إلى كشف المضمون 
حيث تستخدم  ،الخفي داخل النص وكشف المعنى المراد إيصاله من قبل الكاتب إلى الجمهور

صور واإلعالنات واألفالم السيميائية في الدراسات اإلعالمية مجموعة واسعة من النصوص كال
وغيرها، وبدأت الوحدة بتعريف مفهوم السيميائية بشكل عام ثم مفهوم سيميائية النص الصحفي 
كون السيميائية أحد األمور المهمة في العملية االتصالية لما للرموز ومعانيها من دور في إنجاح 

رمي تبل وتحقيق الغايات التي المستقإلى ن المرسل م الرسالة ليوتوصاالتصالية، هذه العملية 
الوحدة مستويات الداللة في النص الصحفي ومعايير تحليله سيميائيًا عالجت إلى تحقيقها، ثم 

)المعيار البصري، المعيار العاملي أو الفاعلي، المعيار الفضائي، المعيار الداللي( ومراحل 
رة الصحفية سيميائيًا ومراحل تحليل النص الصحفي سيميائيًا، وتطرقت الوحدة إلى مفهوم الصو 

تحليلها السيميائي، وختمت بعرض نموذجيين تطبيقيين لتحليل النصوص والصور الصحفية 
 سيميائيًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التمارين 
 :يلي مما الصحيحة اإلجابة اختر
 :تستخدم السيميائية في الدراسات اإلعالمية لتحليل -1
A. .النصوص والصور 
B. .اإلعالنات 
C. .األفالم 
D.  ُكر أعاله صحيح.كل ما ذ 

 
 كل ما ُذكر أعاله صحيح. D اإلجابة الصحيحة:

 
 من العالمات اللغوية المنطوقة. -2
A. .اللغة 
B. األزياء. 
C. .عالمات المرور 
D. الفنون الحركية والبصرية. 

 
 اللغة. A  اإلجابة الصحيحة:

 
 يتحدد مستوى الداللة في النص الصحفي وفق ما يأتي: -3
A. نية في النص الصحفي كلما انتقلنا من العنوان إلى يزداد مقدار الداللة داخل كل وحدة ف

 المقدمة إلى المتن.
B.  يقّل مقدار الداللة داخل كل وحدة بشكل تنازلي كلما انتقلنا من العنوان إلى المقدمة إلى

 المتن.
C.  ال يختلف مقدار الداللة داخل كل وحدة من وحدات النص الصحفي من العنوان إلى

 المقدمة إلى المتن. 
D. كر خاطئ.كل ما ذ 

يقّل مقدار الداللة داخل كل وحدة بشكل تنازلي كلما انتقلنا من  B اإلجابة الصحيحة:
 العنوان إلى المقدمة إلى المتن



 

 
 يتضمن التحليل اللغوي للنص الصحفي: -4
A. .مستوى التحليل الصرفي 
B. .مستوى التحليل النحوي 
C. .المستوى المعجمي 
D. .كل ما ذكر أعاله صحيح 

 ل ما ُذكر أعاله صحيح.ك D اإلجابة الصحيحة:

 
 الرموز اللغوية التي تتشكل منها الصورة: -5
A. .تتمثل في األشكال والخطوط واإلضاءة 
B. .تتمثل في الصور الضوئية والخرائط الجغرافية والتصاميم 
C. الضمائر ونهايات تصريفات األفعال.و  تتمثل في الكلمات 
D. خاطئ أعاله ذكر كلما. 

 الضمائر ونهايات تصريفات األفعال.و  تتتمثل في الكلما C اإلجابة الصحيحة:

 
 أجب عن األسئلة التالية:

 الخطوات المحورية في تحليل النصوص الصحفية سيميائيًا؟.هي ما  -6
 مراحل تحليل الصورة الصحفية سيميائيًا؟.هي ما  -7
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 الخامسة التعليمية الوحدة
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 :التعليمية األهداف
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ّيتعر فّعلىّمفهومّ"تحليلّالخطابّالصحفي"ّوأهدافه. .6
ّيتعر فّعلىّكيفي ةّ"تحليلّالخطابّالصحفي"ّومدارسهّوعناصره. .7
ّيحد دّطرقّتحليلّالخطابّالصحفي. .8
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 :قدمةم -أولً 
ّاألنثّر ّعلوم ّفي ّالخطاب ّتحليل وبولوجياّيستخدم

ّوالدراساتّ ّالنفسي ّوالتحليل ّواالجتماع والتاريخ
ّوالعلومّ ّالكولونيالية ّبعد ّما ّودراسات اإلعالمية،
السياسيةّوتحليلّالسياساتّالعامة،ّمماّجعلّمفهومّ
الخطابّيشغلّمكانًاّمحوريًاّتتزايدّأهميتهّفيّالعلومّ
االجتماعيةّواإلنسانيةّالمعاصرة.ّعلىّأنّالكمّالغزيرّ

ّبلونّثابتّمنّالد ّإلىّصبغّالمفهوم ّيؤد ّلم راسات،
ّواضحّيمي زهّعنّغيرهّمنّالمفاهيم،

ّ

نّبلونّالخلفيةّالتيّيقفّأمامها،ّ بلّعلىّالعكسّمنّذلكّتمامًاّفقدّجعلتّتلكّالدراساتّمفهومّالخطابّيتلو 
شكاالتهّعليه،ّبحيثّص ارّالمفهومّيت سمّإذّفرضّكلّحقلّمعرفيّعندّاستخدامهّللمفهومّمسل ماتهّومقوالتهّوا 

ّالكالمّ ّأساليب ّمجرد ّعلى ّليقتصر ّالخطاب ّالبعضّمفهوم ّيضيق ّفبينما ّالشديدين. ّواالختالف بالنسبية
ّ(.ّ�والمحادثة،ّيوس عهّالبعضّاآلخرّليجعلهّمرادفًاّللنظامّاالجتماعيّبرم تهّحيثّيصيرّكلّشيءّخطابا")

ّالباحثينّاللغويينّالعرب ّبدأتّالدراساتّّلمّيحظّالخطابّالصحفيّباهتمام ّفقد إالّفيّاآلونةّاألخيرة؛
العربيةّفيّتحليلّالخطابّخاللّثمانينياتّالقرنّالعشرين،ّعلىّالرغمّمنّتطورهّفيّأوروباّوالوالياتّالمتحدةّ
ّالبحوثّ ّمقدمتها ّوفي ّكافة ّاالجتماعية ّالبحوث ّمجاالت ّفي ّالخطاب ّتحليل ّاستخدام ّويمكن األمريكية،

ّالخطابّالصحفيّومكوناتهّوتشكيالتهّوالتغيراتّالتيّتصاحبهّفيّالممارسةّّاإلعالمية،ّفعمليةّتأصيل
ّاللغةّ ّمن ّوموقعه ّاإلعالمي ّالخطاب ّلفهم ضرورة
لّالخطابّاإلعالميّ االتصاليةّكنظامّعام،ّوقدّتحو 
فيّعصرناّإلىّخطابّرئيسي،ّوهوّالخطابّالسائدّ
ّعلىّ ّوالتأثير ّاإلخبار ّإلى ّيهدف ّالذي والشائع

ّالمستمعينّوالقر اء.المشاهدينّّو
ّّ

                                                           

تشرين األول ، 4، العدد 6محمد الصفار: تحليل الخطاب وإشكالية نقل المفاهيم، رؤية مقترحة، مجلة النهضة، المجلد  -( 1(

 . 000، ص5002



 

لقدّظهرّفيّاآلونةّاألخيرةّماُّيعرفّباالتجاهاتّاللغويةّاالجتماعيةّالتيّاهتمتّبدراسةّاللغةّاإلعالميةّ
،ّلكنّالّيمكنّاستخدامّتحليلّالخطابّكوسيلةّللتحليلّمنفصلةّعنّقواعدهاّاألساسيةّ(2)منّمنظورّثقافي

نماّيمثلّوحدةّنظريةّالنظريةّوالمنهجية،ّفكلّمنهجّلتحليلّالخط ابّالّيمثلّفقطّطريقةّلتحليلّالبياناتّوا 
ّودورّ ّالمعرفة ّونظرية ّاالفتراضاتّاألنطولوجية ّالحزمة: ّوتتضمنّهذه ّكاملة، ّأيّحزمة ّمتكاملة ومنهجية

ّ.(3)اللغةّفيّالبناءّاالجتماعيّللعالم،ّوالنماذجّالنظرية،ّواإلرشاداتّالمنهجيةّوتقنياتّوأدواتّالتحليل
ّ ّالخطاباتّيعد  ّأنماط ّأحد ّالصحفي الخطاب

المختلفة،ّاكتسبّأهميتهّمنّثورةّاألخبارّوالمعلوماتّ
ّبهاّعالمنا،ّوُيطلقّعليهّ والقضاياّوالحقائقّالتيّيعجُّ
البعضّاسمّفنّنشرّاألخبارّوالوقائع،ّأوّفنّإذاعةّ
ّبماّ ّفيه ّوالتأثير ّالمتلق ي ّأو ّللمشاهد ّونقله الحدث

ّي ّوال ّالمرسل، ّمصلحة ّواحدّيخدم ّنوع ّتحديد مكننا
ّللخطابّالصحفي،ّحيثّيتباينّفيّمضمونهّوجوهره

ّ

ّبهاّ ّيقوم ّالتي ّالخطابات ّأيضًا ّالصحفي ّالخطاب ّمسمى ّتحت ّويندرج ّالمستهدفة، ّالفئات ّلتباين تبعًا
ّالمسؤولونّإلقناعّجهةّأوّفئةّمعينةّبقضيةّماّويكونّخطابهمّمدعمًاّبالحجةّوالبرهانّبهدفّإقناعّهذهّالفئة

ّ.(4)وكسبّتأييدها
 

 مفهوم الخطاب: -ثانياً 
ّالخطابّ ّالدراساتّأنّمفهوم ّالموضوعاتّالتيّّ–وهوّمصطلحّحديثّّ–تؤكد ّلتعد د غيرّمتفقّعليه

يطرحها،ّفالخطابّهوّمراجعةّالكالم،ّوهوّالكالمّوالرسالة،ّوهوّالمواجهةّبالكالم،ّأوّماّيخاطبّبهّالرجلّ
لّ)المتكل مّأوّالكاتب(ّأنّينقلهاّإلىّصاحبهّونقيضهّالجواب،ّوهوّمقطعّكال ميّيحملّمعلوماتّيريدّالُمرسل
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المرَسلّإليهّ)المتلقي()السامعّأوّالقارئ(،ّويكتبّاألولّرسالةّويفهمهاّاآلخرّبناًءّعلىّنظامّلغويّمشتركّ
ّ.(5)بينهما

لّإلىّالمستقبلل،ّالهدفّمنها ّتوجيههاّمنّالُمرسل إيصالّأوّتوضيحّأوّّكماّيعر فّالخطابّبأن هّرسالةّيتم 
ّالمباشرّمنّخاللّالكالمّالذيّيتضمنّ شرحّنقطةّمعي نةّأوّموضوعّما،ّويكونّعلىّشكلّاالت صالّالشفوي 
لّبشكلّمباشرّلتبادلّ مجموعةّمنّالعباراتّواألقوال،ّوالذيّمنّخاللهّيكونّبإمكانّالمستقبللّمناقشةّالُمرسل

وفيّهذهّالحالةّالّيقتضيّالتفاعلّالمباشرّبينّالمرسلّّ،مكتوباً األفكارّمعّبعضهمّالبعض،ّأوّقدّيكونّ
هّإليهاّالخطاب،ّ والمتلق ي،ّنتيجةّالختالفّمصادرّالخطابّوموضوعاته،ّواختالفّنوعيةّالفئاتّالتيّيوج 

ّ.(6)وعددها
طاب:ّالكالمّاّلغةً الخطابّّو َّخَطَب،َّخَطَبّالخطيب:ّقرأُّخطبَتُهّعلىّالناس،ّوالخل لذيّمنّالفعلّالثُّالثي 

هّإلىّاآلخرين طاب:ّالرسالة(7)يلقيهّالخطيبّويوج  وأشارتّمعانيّالخطابّالواردةّفيّقواميسّاللغةّ،ّ(8)،ّوالخل
العربيةّواألجنبيةّإلىّالكالمّوالخطبّوالحديث،ّونقلّالمعلوماتّوالشيءّالمنطوقّأوّالفعلّالكالميّالمرادّ

كماّنجدّمثاًلّفيّلسانّالعرب:ّ"الخطابّوالـُمخاَطَبة:ّّفيهّالتأثيرّمنّقبلّالقائمينّعليهّعلىّمنّيوجهّإليهم،
ُّمخاَطَبًةّوخطابًاّوُهماَّيتخاَطبانّل ،ّوقدّخاَطَبهّبالَكالمل ّ.(9)ُمراَجَعةّالَكالمل

هّنحوّالغيرّ ّلإلفهام،ّوُنقلّالكالمّالموجَّ ويرىّالتهانويّفيّ"كشافه"ّأنّالخطاب:ّ"توجيهّالكالمّنحوّالغيرل
عنهّبماّيقعّبهّالتخاطب.ّقالّفيّاألحكام:ّالخطابّاللفظّالمتواضعّعليهّالمقصودّبهّّلإلفهام.ّوقدّيعب ر

وبذلكّيكونّالمعنىّالذيّترشدّإليهّالمعاجمّمتمثالّفيّ"الحوار"،ّالذيّيرتبطّ(،10ّ)إفهامّمنّهوّمتهيئّلفهمه"
ّبدورهّبوجودّثالثةّعناصر:ّ)الُمرسل،ّالمستقبلل،ّالرسالة(.

طابّ ّللد اللةّعلىّالخطابّومنهاّّصطالحاً اأم اّتعريفّالخل فهنالكّالكثيرّمنّالتعريفاتّالُمتعارفّعليها
ّالخطابّهوّمنهجّفيّالبحثّفيّ ّالخطاب:َّمجموعٌةُّمتناسقةّمنّالجمل،ّأوّالنصوصّواألقوال،ّأوّإن  أن 

تماًلّعلىّأكثرّمنّالموادّالُمشك لةّمنّعناصرّمتمي زةّومترابطةّسواءّأكانتّلغةّأمّشيئًاّشبيهًاّباللغة،ّومش
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ّمنطوقّأوّفعلّكالميّيفترضّوجودّراٍوّومستمعّوفيّني ةّالراويّالتأثيرّفيّالمتلق ي،ّأوّ جملةّأولية،ّأوّأي 
ّ.(11)نصّمحكومّبوحدةّكليةّواضحةّيتألفّمنّصيغّتعبيريةّمتواليةّتصدرّعنّمتحد ثّفردّيبل غّرسالةّما

ّيكونّعلىّشكلّرسا ّقد ّاآلخرينّبكالم ّوقدّوهوّمواجهة ّأوّنصّمعين، ّأوّتسجيل، ّأوّمحاضرة، لة،
ّالذيّ ّاللفظي ّوغير ّله، ّكأداة ّاللغة ّالذيّيستخدم ّاللفظي ّفمنه ّأشكاله: ّوتتنو ع ّالرموز، ّإلى يتعد ىّالكالم
ّواللغة،ّ ّكالكالم، ّكثيرة ّلكلمات ّمرادفًا ّالمصطلح ّهذا ّويأتي ّواإليحاءات، ّواإلشارات ّالعالمات يستخدم

ّواأل ّوالحديث، ل،ّوالرسالة، ُّمرسل ّيقد مها ّرسالة ّأن ه ّالبعضّعلى ّويعر فه ّوالسرد، ّوالقول، ، ّوالنص  طروحة،
ّ.(12)ويستقبلهاّمتلقٍّ

يرتبطّمصطلحّالخطابّفيّدالالتهّاألولىّبالمحادثةّأوّبالحديثّالحواري،ّولعلّاستحضارّاآليةّالقرآنيةّ
ّاللغ ذاّخاطبهمّالجاهلونّقالواّسالما"ّتبي نّفيّبنيتها ويةّعنّحديثّحواريّمكونّمنّ"خطاب"ّالكريمة:ّ"وا 

ْكَمَةّورد ّعليه.ّكماّ وردتّكلمةّالخطابّفيّالقرآنّالكريمّفيّمواضعّثالثة،ّاألول:ّ)َوَشَدْدَناُّمْلَكُهَّوآَتْيَناُهّاْلحل
) َطابل يَّلُهّتلْسٌعَّوتلْسُعوَنَّنْعَجًةَّوللَيَّنعّْ(13)َوَفْصَلّاْلخل َّهَذاَّأخل َّفَقاَلَّأْكفلْلنليَهاّ،ّوالموضعّالثاني:ّ)إلنَّ َدٌة َجٌةَّواحل

) َطابل ّاْلخل ّفلي ْنهُّ(14)َوَعزَّنلي ّمل َّيْمللُكوَن ّاَل ّالرَّْحَمنل َّبْيَنُهَما َّوَما َّواأْلَْرضل ّالسََّماَواتل ّ)رَّبِّ ّالثالث: ّوالموضع ،
َطاًبا( ّ.(15)خل

ّالمؤثر ّالمقنع ّإلىّالكالم ّاآلياتّعلىّسياقّمتقاربّفيّالمعنىّيشير ّهذه ّوالمحاورة،ّتدل ّوالمجادلة ،
ّالقارئ ّأو ّالسامع ّيلتبسّعلى ّالذيّال ّالبي ن ّالواضح ّالكالم ّالخطابّهو ّأنّّ.(16)ففصل ّيتبي ن ّتقدم مما

ّبإطارّمحد د،ّوذوّتركيبّمتناسق ،ّيهدفّإلىّمضامينّواضحةّ(17)الخطابّيعب رّعنّرسالةّمعد ةّمسبقًا
معينة،ّمنّأجلّاإلخبارّأوّاإلقناعّأوّالتقويم،ّوتضطلعّمستقبللّ)متلٍق(،ّوتُنقلّمنّخاللّوسيلةّ ومؤثرةّفي

وسائلّاإلعالمّ)المقروءةّوالمسموعةّوالمرئية(ّبنقلّالرسائلّالتيّيعب رّعنهاّالخطاب.ّإذّترتكزّوظيفتهاّعلىّ
تشكيلّوبلورةّمفاهيمّالجمهورّوتصوراتهمّفيّمناحيّالحياةّالمختلفة،ّوتزويدهمّبالخبراتّالسياسيةّالتيّمنّ
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لهاّيتشكلّالرأيّالعام،ّثمّخلقّالتماسكّاالجتماعيّبينّأطيافّالمجتمعّلدعمّأوّرفضّمواقفّسياسيةّخال
ّ.(18)معينة
ّ

 الخطاب في الثقافة العربية: -ثالثاً 
ّالخطابّ ّمصطلح ّلتأصيل ّمنطلق ّأهم ّمختلفّمعانيDiscourseّّإن ّتحديد ّهو ّالعربية ّالثقافة في

ّ ّالمادة ّهذه ّمن ّوالفكرّاألصّ–الكلماتّالمؤلفة ّوكتبّاللغة ّالعربية ّالمعاجم ّتكون ّذلك ّولبيان ّخطب، ل
ّلذلك.." ّلحضورّ(19)واألدبّالقديمةّهيّالمرشحة ّمختارّالفجاريّقراءة ّالمصادرّقد م ّعلىّهذه ّواعتمادًا ،

ّالمعانيّ ّالمصطلحّاألوروبي،ّوحد د ّالتيّيحملها ّفيّمقابلّالمفاهيم ّالعربية ّفيّالثقافة المصطلحّودالالته
ّالدالالتّتلتقيّالتيّي ّوهذه ّوفيّالمحاورة، ّوفيّالداللةّعلىّالسلطة، ّالخطابّفيّالشأنّوالغرض، حملها

بالدالالتّالتيّيحملهاّالمصطلحّالحديث،ّوبخاصةّفيّالسياقّالفلسفيّكماّهيّالحالّفيّبعضّطروحاتّ
ّ.ّ(20)الفيلسوفّالفرنسيّ"ميشيلّفوكو"

"ّ ّبأنه: ّالخطاب ّالتهانوي( ّعلي ّعر فّ)محمد ّالغيرّكما ّنحو ه ّالموج  ّالنفسي ّالكالم ّأو ّاللفظي الكالم
ّخاص"(21)لإلفهام" ّلموضوع ّتفصيلية ّ"معالجة ّالخطاب: ّأن ّإلى ّباحثون ّويشير ّيظهرّ(22)، ّثم ّمن ّوهو ،

ّاآلخرينّ ّإفهام ّبه ُّيراد ّهدف، ّذا ّواضحًا نةّكالمًا ّمفرداتّوجملّونصوصّتتفاعلّمعّبعضّمكو  بصيغة
ّرى،ّسواءّكانّذلكّبالترغيبّأوّالترهيب.ّّأحيانًاّأوّتوجيههمّأحيانًاّأخ

ّنظرّيعب رّعنهاّ ّتعل قّاألمرّبوجهة ّبناءّمنّاألفكارّإذا ّفهو ّالجابري، ّعابد ّمحمد ّعند ّ"الخطاب" أما
الّفهوّأحاسيسّومشاعر،ّفنّأوّشعرّيحملّوجهةّنظر،ّأوّهوّهذهّالوجهةّمنّالنظرّ تعبيرًاّاستداللي ًا،ّوا 

ستعمالّموادّ)مفاهيم(ّوالّبدّمنّإقامةّعالقاتّمعينةّبينّتلكّالموادّحتىّمصوغةّفيّبناءّاستدالليّأيّا
ّبطريقةّ ّأو ّبالمواد ّتعل قّاألمر ّوسواء ّالعقلية"(، ّ"المحاكمة ّأو ّ)"االستدالل" ّبعضًا ّبعضه ّيشد  ّبناء يصبح

اّكانّيعب رّإلخ،ّفالخطابّمنّهذهّالزاوية،ّإذ…ّالبناءّفالّبدّمنّتقديمّأوّتأخير،ّوالّبدّمنّتضخيمّأوّبتر
ّمدىّقدرتهّعلىّالبناء،ّوبعبارةّأخرىّلماّكانّكلّبناءّيخضعّلقواعدّ عنّفكرةّصاحبهّفهوّيعكسّأيضًا
معينةّتجعلهّقادرًا،ّعلىّأداءّوظيفته،ّفإنّالخطابّيعكسّكذلكّمدىّقدرةّصاحبهّعلىّاحترامّتلكّالقواعد،ّ
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صورةّالتيّتجعلهاّتؤديّمهمتهاّلدىّهذاّاألخير،ّأيّعلىّمدىّاستثمارهّلهاّلتقديمّوجهةّنظرهّإلىّالقارئّبال
ّ.(23)مهمةّاإلخبارّواإلقناع

والخطابّهوّ"الطريقةّالتيُّتشكلّبهاّالجملّنظامًاّمتتابعًاّيسهمّفيّنسقّكليّمتغايرّومت حدّالخواص،ّ
ّمنفردًا،ّوتتآلفّالنصوصّنفسهاّفيّ وعلىّنحوّيمكنّمعهّأنّتتألفّالجملّفيّخطابّبعينهّوتشكلّنصًا

ّ.(24)نظامّمتتابعّلتشكلّخطابًاّأوسعّينطويّعلىّأكثرّمنّنص
ّ

 الخطاب في الثقافة الغربية: -رابعاً 
حاولّأوائلّالغربيينّدراسةّمصطلحّالخطابّوتعريفه،ّويكادّيجمعّكلّالمتحدثينّعنّالخطاب،ّوتحليلهّ

ّ"ز.هاريس ّ"تحليلّال1952ّ-علىّريادة ّالمعنونّبـ ّالمضمارّمنّخاللّبحثه ّفيّهذا ّفهوّأولّ" خطاب"،
لسانيّحاولّتوسيعّحدودّموضوعّالبحثّاللسانيّبجعلهّيتعد ىّالجملةّإلىّالخطاب،ّوعر فّالخطابّبأنهّ
"ملفوظّطويلّأوّهوّمتتاليةّمنّالجملّتكونّمنغلقة،ّيمكنّمنّخاللهاّمعاينةّسلسلةّمنّالعناصر،ّبواسطةّ

وقالّ"هاريس"ّعنّمصطلحّالخطاب:ّ.ّ(25)حضالمنهجي ةّالتوزيعي ة،ّوبشكلّيجعلناّنظلّفيّمجالّلسانيّم
"إنّالخطابّمنهجّفيّالبحثّفيّأيّمادةّمشك لةّمنّعناصرّمتميزةّومترابطةّفيّامتدادّطوليّسواءّأكانتّ
لغةّأمّشيئًاّشبيهًاّباللغة،ّومشتملّعلىّأكثرّمنّجملةّأولية،ّإنهاّبنيةّشاملةّتشخصّالخطابّفيّجملته..ّ

ّ.(26)أوّأجزاءّكبيرةّمنه"
ّالمعرفةّوخصّ  ّأركولوجيا ّوهما: ّومفهومه، ّالخطاب ّعن ّللحديث ّكتبه ّمن ّكتابين ّفوكو" ّ"ميشيل ص
،ّوقدمّفيهماّتصو رهّللخطاب،ّوهوّتصو رّيفارقّبصورةّواضحةّالمفهومّعند1971ّ،ّونظامّالخطاب1969ّ

ّسابقيه،ّومنّخاللّاالستعراضّالتاريخيّلمفهومّالخطابّفيّالثقافةّالغربيةّيتبي ن:
ّأوّعمليةّارتباطّ .1 ّمنطقيًا الخطابّبالفلسفةّوالمنطقّمنّحيثّكونهّ"عمليةّعقليةّمنظمةّتنظيمًا

مركبةّمنّسلسلةّمنّالعملياتّالعقليةّالجزئيةّأوّتعبيرّعنّالفكرّبواسطةّسلسلةّمنّاأللفاظّ
ّ.(27)والقضاياّالتيّيرتبطّبعضهاّببعض"
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هًاّفيّالدراساتّاأللسنية،ّتعب رّعنهّأعم .2 الّ"بنفيست"ّومدرسةّتحليلّالخطابّأصبحّالخطابّتوج 
ّالفرنسية.

ّو"بنفيست"ّ .3 ّالفكريةّوخاصةّعلىّأعمالّ"ليفيّشترواس" ّالخلفية ّعلىّهذه ّ"ميشيلّفوكو" اعتمد
ّللخطابّعنّسابقيه ّاختلفّمفهومه ّإلىّ(28)وقد ّللخطابّالّيستند ّجديدًا ّتعريفًا ّ"فوكو" ّوقد م .

ّمنّ ّبلّيتشك لّمنّمجموعة ّمنطقية، ّأو ّتنتميّإلىّالتشكيلةّأسسّألسنية المنطوقاتّبوصفها
ّذاتها ّمنّ(29)الخطابية ّمحصور ّعدد ّعن ّعبارة ّبل ّصورية، ّأو ّبالغية ّوحدة ّليس ّفهو ،

ّ.(30)المنطوقاتّالتيّنستطيعّتحديدّشروطّوجودها
ّاألركولوجياّ ّفيّالخطابّوهما ّنظريته ّفيّإطار ّ"فوكو" ّاستعملهما ّمصطلحين ّالتوق فّعند ّالمهم ومن

ّللخطابات"،ّّوالجينالوجيا، ّالمتراكم ّالوجود ّأي ّاألرشيف نما ّوا  ّاللغة ّ"ليس ّعنده ّاألركولوجيا وموضوع
ّأيّوصفّللبداياتّ ّوالّ"جينالوجيا" ّأيّتحليلّللطبقاتّاألرضية، ّيقولّليستّ"جيولوجيا" ّكما فاألركولوجيا

نماّهيّ"تحليلّللخطاباتّفيّصيغةّأرشيف" ّ.(31)والتواريخ،ّوا 
نهّ"النصوصّواألقوالّكماّتعطيّكلماتهاّونظامّبنائهاّوبنيتهاّالمنطقيةّأوّكماّعر فّ"فوكو"ّالخطابّبأ

ّالبياني ّراٍوّ(32)تنظيمها ّفعلّكالميّيفترضّوجود ّأيّمنطوقّأو ّعر فّالخطابّبأنه ّفقد ّ"تودروف" ّأما ،
ّ.(33)ومستمعّوفيّنيةّالراويّالتأثيرّفيّالمستمعّبطريقةّما

منّمنظورّمختلفّلهّأبلغّاألثرّفيّالدراساتّاألدبي ةّالتيّّبينماّعر فّالفرنسيّ"إميلّبنفنست"ّالخطاب
ّ ّفهوّعنده: ّلسانية، ّعلىّدعائم ّفيّتقوم ّالتأثير ّالمتكل م ّبحيثّيحاول ّومستمعًا، ّتلف ظّيفترضّمتكلمًا "كل

المستمعّبطريقةّما"،ّبينماّيعرفهّ"هارتمان"ّو"ستورك"ّبأنهّ"نصّمحكومّبوحدةّكليةّواضحةّيتألفّمنّصيغّ
ةّمتواليةّتصدرّعنّمتحدثّفردّيبلغّرسالةّما".ّويعرفهّ)بييرفّزيما(ّأنهّ"وحدةّأكبرّمنّالجملة،ّتولدّتعبيري

ّالتركيبيّالنحويّ ّمنّشفرة،ّويمكنّتمثيلّمسارها ّالدالليةّ)كبنيةّعميقة(ّجزءًا منّلغةّجماليةّوتعب رّبنيتها
ّلمقصودّبالخطابّمعاٍنّعد ة:بواسطةّنموذجّتشخيصيّسردي"..ّويرىّالفرنسيّ"أوليفيّروبول"ّأنّا
ّالمعنىّالشائع:ّأنّالخطابّمجموعةّمنسجمةّمنّالجملّالمنطوقة.
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ّالمعنىّاللسانيّالمختزل:ّأنّالخطابّعبارةّعنّّمتواليةّمنّالجملّالمشكلةّلرسالة.
المعنىّاللسانيّالموسع:ّأنّالخطابّعبارةّعنّمجموعةّمنّالرسائلّبينّأطرافّمختلفةّتعرضّطبائعّ

ّ.(34)مشتركةّلسانية
ّ

 :الفرق بين الخطاب والنص -خامساً 
اختلفتّاآلراءّالنقديةّحولّمصطلحيّخطاب/نص،ّ
ّحولّ ّوالتصو رات ّاآلراء ّمن ّهائاًل ّزخمًا ّول د مما
المصطلحين،ّفمصطلحّخطابّمتعد دّالمعاني،ّوهوّ
ّمعينّ ّمخاطب ّعن ّناتجة ّإبالغية ّتواصلية وحدة
ّمعين ّوسياق ّمقام ّفي ُّمستقبل ّإلى هة .ّوموج 

ّمنّ ّتكو ن ّما ّشارودو" ّ"بيار ّرأي ّعلى والخطاب
ّاستعمااًلّ ّوأنّالملفوظّيستلزم ّتخاطبي، ملفوظّومقام

ّلغويًاّعليهّإجماع،ّأيّقدّتواضعّعليهّالمستعملون

ّ

ّ.ّ(35)للغةّوأنّهذاّاالستعمالّيؤد يّداللةّمعينة
ليزيةّإلىّوجودّداللةّفيّاللغةّاإلنكّ Textوالنص Discourse ويشيرّاختالفّمصطلحّكلّمنّالخطاب

،ّوتتعد دّوجهاتّالنظرّفيّهذاّالشأن؛ّفبعضّالدارسينّيرىّأنهّالّيوجدّفرقّبينّالنصّ(36)لكلّمصطلح
ّلوحداتّ ّوالوظيفة ّالبناء ّيبحثّفي ّوكالهما ّالدراساتّاللغوية، ّمرتبطّبحقل ّكالهما ّوذلكّألن والخطاب؛

لّمنّنصوصّوممارساتّاجتماعية،ّوقدّمي زّاللغة،ّويرىّآخرونّأنّالنصّغيرّالخطاب؛ّفالخطابّيتشكّ 
ّ"هودج"ّو"كريس"ّبينّالنصّوالخطابّمنّناحيةّالمفاهيمّواإلجراءاتّالنظريةّوالمنهجيةّواألهداف،ّفالخطابّ
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ّالنصوصّ ّتكون ّالتي ّاالجتماعية ّالعملية هو
ّتحليلّ ّمن ّجزء ّالنص ّوتحليل ّفيها، متضم نة

ّاالجتماعية ّالبحوث ّفي ّالبحوث(37)الخطاب ّوفي ،ّ
ّاإلعالمية.

ًاّ ّنص  ّاللغة ّمع ّالتعامل ّبين ّالتمييز ّالضروري ومن
ّيستلزمّ ّنصًا ّاللغة ّفدراسة ّخطابًا، ّمعها والتعامل
ّحيثّ ّمن ّالمتماسكة ّالتبليغية ّالوحدات ّكل دراسة
ّفهوّ ّالخطاب ّأما ّالخطاب، ّلنقل ّالبنائي التركيب

ّالعمليةّالمعقدةّمنّالتفاعلّاللغويّبينّالمتحدثين

ّ

ّ.(38)للنصّوالمستقبلين
عندماّننظرّللغةّبوصفهاّخطابًاّوممارسةّاجتماعية،ّفإنناّنلتزمّليسّّ:"Faircloughوكماّيقولّ"فيركالفّ

ّاالجتماعيةّ ّوظروفها ّولكنّبتحليلّالعالقاتّبينّالنصّواإلجراءات، فقطّبتحليلّالنصّوعملياتّاإلنتاج،
ّ.(39)راكيبّاالجتماعيةّوالمؤسساتيةالمتعلقةّبظروفّالسياقّوالمتعلقةّبالظروفّاألبعدّخاصةّبالت

ّالخطابّ ّمن ّأشمل ّالنص ّأن ّيقطين ّسعيد ويرى
ّللنصّالتيّ ّالبنيوية ّالتصورات ّمن ّرأيه ّفي منطلقًا
ّبالمؤلف،ّ ّغيرّمرتبطة ّإنتاجية فتحتهّوجعلتهّعملية
ّنصوصّ ّمع ّوتفاعله ّداللته، ّبتعد د وسمحت

ّالذيّ(40)أخرى ّالمستمع ّوجود ّالخطاب ّويفترض .
ّغائبّيتلق ىّالخطا ّالنصّإلىّمتلقٍّ ّيتوج ه ّبينما ب،

ّنشاطّ ّالخطاب ّأن ّأي ّالقراءة، ّطريق ّعن يتلق اه
ّتواصليّيتأس سّأواًلّوقبلّكلّشيءّعلىّاللغة

ّ
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نةّمكتوبة،ّوالّيتجاوزّالخطابّسامعهّإلىّغيره،ّأيّأنهّمرتبطّبلحظةّ ّالنصّمدو  ّيعدُّ المنطوقة،ّبينما
ّال ّيتمي زّالنصّبديمومة ّبينما ّالشفوية،ّإنجازه، ّاللغة ّوالخطابّتنجزه ّفيّكلّزمانّومكان، ُّيقرأ ّفهو كتابة،
ّ.ّّّ(41)بينماّتنتجّالكتابةّنصوصًاّمرتبطةّبها

 خصائص الخطاب: -سادساً 
ّيتمي زّالخطابّبكونه:

وحدةّلغويةّأشملّمنّالجملة،ّأيّتركيبّمنّ -1
ّمخصوصّمنّ ّلنسق ّطبقًا ّالمنظومة الجمل

ّالتأليف.
ّّنظامًاّمنّالملفوظات. -2
 فرديًاّهدفهّاإلفهامّوالتأثير. -3
ّالرسالةّ -4 ّيتمثل ّوأن ّالخطاب، ّعليه ّينطوي ّالذي ّالمقصد ّيستشف ّأن ّيفترضّفيه ّمتلق يًا يستوجب

ّ.(42)الدالليةّالتيّتكمنّفيه،ّوذلكّلكيّتكتملّدائرةّاالتصال
ّالثالثيّ ّبجهازها ّالتوصيل ّعملية ّيحتضن فالخطاب

ّساس:)المؤلف،ّالنص،ّالقارئ(،ّوأنهّينهضّعلىّأ
 ّ،ّاللغة ّاستعمال ّالذاتيّفي ّالفعل التلف ظ:

ّوفيّإنتاجّنصّما.
ّ

ّ

 .ّالملفوظ:ّالموضوعّاللغويّالمستقلّعنّالذاتّالتيّأنجزته
ّاألساسّتندرجّدراسةّالخطابّضمنّ"علمّ علىّهذا
ّلبنيةّ ّاللغوية ّبالدراسة ُّيْعَنى ّالذي ّالنصوص"، لغة
ّتمنحهاّ ّالتي ّاللغوية ّاألدوات ّإلبراز النصوص؛

ّالكشفّت ّخالل ّمن ّوذلك ّوالداللي، ّالشكلي ماسكها
ّفيهاّعن:

ّ

ّ
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ّبنيةّ .1 ّوظائفّفي ّمن ّالمستوى ّهذا ّعناصر ّبه ّتقوم ّما ّبإيضاح ّيهتم ّالذي ّالصوتي المستوى
ّالخطاب؛ّماّدامتّاألصواتّتؤديّبعضّالقيمّالتعبيريةّالداللية.

2. ّ ّمن ّالخطاب؛ ّبنية ّداخل ّالكلمات ّأبنية ّيتناول ّالذي ّالصرفي: ّمنّالمستوى ّيعتريها ّما حيث
ّزياداتّوتحوالتّتغيرّداللتهاّأوّوظيفتها؛ّنتيجًةّلدخولّعناصرّلغويةّمعينة.

دراكّماّبينّعناصرهاّمنّعالقات،ّوماّ .3 المستوىّالتركيبيّالذيّيعنىّبدراسةّتراكيبّالخطاب،ّوا 
ّيحكمّتلكّالعالقاتّمنّقواعد.

ّبيانّمكوناتّمعنىّالخطابّوّو .4 ّبه ّويقصد ّعلىّالمستوىّالداللي، ّاعتمادًا ّعلميًا؛ ّوصفًا صفها
ّنظريةّالسياق،ّالتيّترك زّعلىّأمرين:

 .ّمراعاةّالمقامّأوّالسياقّالخارجي،ّالمواقفّالخارجيةّالمصاحبةّلألداءّاللغوي
 (43)مراعاةّالمعنىّالمقالي،ّوالمقصودّبهّجملةّالوظائفّاللغويةّداخلّالخطاب. 

ّ
ّ

 عناصر الخطاب وبنيته: -سابعاً 
علىّركائزّعد ةّأوّعناصرّتُنظ مه،ّّيقومّالخطاب

ّ:(44)وهذهّالعناصرّهي
 طابّالُمؤلف ّالخل ّبتوجيه ّيقوم ّمن ّأي :

وتكونّلديهّالقدرةّعلىّالتكل مّواإلبداعّفيّ
ّ.ترتيبّالكالمّبشكٍلّمنظ مّومترابط

 طاب،ّالمتلّقي ّالخل ّله ه ّسيوج  ّمن ّأي :
ّالتوق عّ ّحاسة ّبامتالك ّالمتلق ي ويتمي ز

ّ.تلق يهّالخطابّواالنتظارّفيّأثناء
ّ

ّ

 طابّالتيُّتصاغّبصورٍةّأدبي ٍةّإبداعي ٍة.الرِّسالة ّ:ّأيّماد ةّالخل
 ّأيّقناةّالوصلّبينّالمؤلفّوالُمتلق يّعبرّالكتاب،ّأوّوسائلّاإلعالمّالمقروءةّوسيلة اإلتصال:

ّوالَمسموعةّوالمكتوبة،ّأوّمنّخاللّاإلنترنتّواألجهزةّالذَّكي ة.
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ّيةّشكالن:ولبنيةّالخطابّالدالل
األبنيةّالدالليةّالكبرى:ّوهيّالمضامينّالتيّتربطّبينّاأللفاظّوالتراكيب،ّوتشكلّبناءّمتماسًكاّ .1

ّللخطاب.
ّومجاالتهاّ .2 ّمعنى، ّمن ّبه ّتوحي ّوما ّالخطاب، ّالمفرداتّداخل ّوهي ّالصغرى: ّالداللية األبنية

 .(45)الدالليةّالمستقاةّمنها
ّ

 أنواع الخطاب: -ثامناً 
ّابّإلىّأنواعّعد ةّهي:يمكنّتقسيمّالخط

ّ. الذيّتجلىّفيّالكتبّالسماويةّالخطاب الرباني: .أ
 ّالخطاب النفعي أو اإليصالي: .ب

يكونّعلىّشكلّرسالةّبعباراتّمباشرةّدونّمراعاةّالقواعدّأوّالقوانين،ّفتكونّعلىّشكلّكلماتّ
ّغيرّمتكل ف،ّحيثّتكونّنتيجتهّالنهائيةّإيص الّالفكرةّأوّتخرجّوفقّسجي ةُّمرسلهاّبشكلّعفوي 

ّما؛ّالهدفّ،ّوهوّ(46)المعلومةّالمقصودة لّإلىّالُمستقبلّعبرّرسالٍة هّمنّالُمرسل الخطابّالموج 
لّإلىّشريحٍةّمحد دةّمنّالناس،ّوعلىّذلكّيأخذّالخطابّ منهاّإيصالّأفكاٍرُّمعي نٍةّمنّقلبلّالُمرسل

ّأكثرّمنّصورةّمنها:ّالخطابّالسياسي،ّواإلرشادي،ّوالتوع ّ-وي،ّوالنهضوي،ّوالتعبوياإليصالي 
منّقبلّّ-والخطابّاإلعالميّوالرسميّّ-خطابّيهدفّإلىّتعبئةّالرأيّالعامّتجاهّقضيةّماّ

ّ ّإحدىّمؤسساتها ّأو ّفيهّّ-الدولة ّتستخدم ّقد ّالخطابّأنه ّهذا ّيمي ز ّومما والخطابّالنفسي،
ّوا ّوالمنشورات، ّواإلعالنية، ّالدعائية ّكالمواد ّالمنطوقة؛ ّاللغة ّغير ّالتلفزيوني ةّأدوات لبرامج

لّماديًاّأوّمعنويًاّأوّ واإلذاعية،ّكماّأنّهذاّالنوعّمنّالخطابّعادةّماّيعودّبالمنفعةّعلىّالُمرسل
كليهما،ّويتكو نّالخطابّاإليصاليّمنّثالثةّأقسامّهي:ّالمرسلّوالرسالةّوالمتلق يّ
(47)ّ.ّ

ّ
ّ
ّ
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 الخطاب األدبي:  .ج
علىّقواعدّلغويةّمدروسة،ّومنّخاللّكلماتّذاتُّيبنىّعلىّأصولّوأسسّأدبيةّوعلمية،ّبناًءّ

إيقاعّجميلّعلىّاألذن،ّلكنهاّتحملّالغرضّوالهدفّنفسيهما،ّأالّوهوّإيصالّفكرةّالشاعرّأوّ
ّ.(48)األديبّإلىّالجمهور

 الخطاب )اإلشهاري( اإلعالني:  .د
ثُّيت بعّهوّالخطابّالذيّتتبعهّالشركاتّأوّالمؤسساتّالتجاريةّللترويجّلسلعهاّوبضائعها،ّحي

ّعباراتّ ّوذلكّباستخدام ّالمشتري، ّعلى ّالبائع ّقبل ّمن ّمباشرة ّغير ّبطريقة ّأسلوبّالتأثير فيه
يجابيةّلوصفّالسلعةّأوّالُمنَتجّمعّذكرّالميزاتّوالفوائدّالتيّتعودّبهاّعلىّ إقناعيةّوتشجيعيةّوا 

ّف ّالمجالتّأو ّفي ّاإلعالناتّالمطبوعة ّخالل ّمن ّالمخاطبة ّتكون ّوقد ّالشوارع،ّالمستهللك، ي
ّوالتيّيتمّ لة ّاإلعالناتّالمسج  ّتكونّمنّخالل ّقد ّأو ّالجذ ابة، ّوألوانها ّبتصاميمها والتيّتتميز

ّ.(49)عرضهاّعلىّشاشاتّالتلفازّأوّإذاعاتّالراديوّوالتيّترافقّعادةّالموسيقا
 الخطاب اإلبداعي:  .ه

هّبالعملّالذيّيقدمه،ّأماّهوّالخطابّالمرتبطّبكاتبّمتمي زّيطو رّأدواتهّالكتابية،ّمعّزيادةّوعي
المتلق يّفهوّالذيّيتجاوزّمرحلةّاالنفعالّالسريعّبالخطابّإلىّمرحلةّالوعيّالكاملّبأبعادّالعملّ
ومستوياتهّالفنية،ّوذلكّمنّخاللّعالقةّواعيةّبينّالمبدعّوالمتلق ي،ّليصلّاالثنانّإلىّمرحلةّ

جانبّالمبدعّفيّتقديمّخطابهّاإلبداعي،ّّالتأثيرّوالتأث ر،ّوهذاّاألمرّيحتاجّإلىّوعيّمتكاملّمن
ّأنّ ّكما ّواستكشافّجوانبّالتمي زّفيه، ّالنص، ّأبعاد ّلفهم والمتلق يّفيّاألدواتّالتيّيستخدمها
الخطابّاإلبداعيّهوّالخطابّالذيّيبدعّفيهّالكاتبّعماًلّشعريًاّأوّنثريًا،ّمستخدمًاّلغةّخاصةّ

منّحالةّالالمباالةّإلىّحالةّالوعيّالكاملّبالعملّوأساليبّمميزة،ّيستطيعّبوساطتهاّنقلّالقارئّ
الذيّيقد مه،ّفكاتبّالنصّالّيبدعّبالفكرةّالتيّيقدمهاّفقط،ّولكنهّيبدعّفيّتقديمّالفكرةّمنّخاللّ
ناتّالنصّبشكلّعامّواحدةّبينّيديّالمبدعين،ّ خطابّواعّيتمي زّفيهّعنّغيره،ّفإذاّكانتّمكو 

ّالمكوناتّ ّعلىّتوظيفّفإنّطرائقّاستغاللّهذه ّمنّحيثّقدرته تختلفّمنّكاتبّإلىّآخر،
اللغةّواستغاللّطاقاتهاّاإلبداعية.ّوربطّهذهّاإلمكاناتّفيّخطابّإبداعيّلهّقدرتهّعلىّالتأثيرّ
يصالّالفكرةّبالشكلّالذيّيتناسبّوأحوالّالمتلق ين،ّفيّالظروفّالخاصةّالتيّينشأّ فيّالناس،ّوا 
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اوزّنقلّفكرةّأوّإيصالّمعنىّإلىّمرحلةّالتأثيرّوالتفاعلّ،ّالذيّيتج(50)فيهاّالخطابّاإلبداعي
ّ.(51)القويّبينّالمبدعّوالمتلق ي

ّالباحثّالروسيّذيّالجنسيةّاألمريكيةّ نّالخطابّاإلبداعيّمنّستةّعناصرّكماّحد دها ويتكو 
ناندّم،ّمتأث رًاّبأعمالّ"فردي1963"رومانّجاكبسون"،ّوأثبتهاّفيّكتابه:"ّاللسانياتّوالشعرية"ّسنةّ

ّاللغة،ّ ّالعناصرّكافةّالوظائفّالتيّتؤديها دوسوسير"،ّوالفيلسوفّ"جونّأوستين"،ّوُتغط يّهذه
ّ ّالرسالة، ل، ّ)الُمرسل ّوهي: ّاألدبية، ّالوظيفة ّضمنها ّمن ّالمرجع،ّاوتكون ّالقناة، ّإليه، لُمرَسل

ل،ّواختالفّ،ّوكلّقولّيحدثّإنماّيدورّفيّهذهّالمداراتّالستةّمهماّكانّنوعّذلكّالقّو(52)اللغة(
األقوالّفيّطبيعتهاّإنماّيكونّفيّتركيزهاّعلىّعنصرّمنّهذهّالعناصرّأكثرّمنّسواهّفليستّ
المسألةّمسألةّالوظيفةّالوحيدة،ّبلّمسألةّالوظيفةّالمهيمنةّوبذاّتختلفّالوظائفّبحسبّتركيزهاّ

ّالتالي ّالنحو ّالوظائفّعلى ّتلك ّجاكبسون ّوحد د ّالعناصر، ّووظيفتّ:على ل ّانفعالية،ّ)الُمرسل ه
ّوالقناةّ ّمرجعية، ّووظيفته ّوالمرجع ّجمالية، ّووظيفتها ّوالرسالة ّتأثيرية، ّووظيفته ّإليه والُمرَسل

ّ.ّ(53)ووظيفتهاّحفاظية،ّواللغةّووظيفتهاّوصفيةّوتفسيرية(
ّهوّ ّومما ّوالمتلق ي(، ّواألثر، ّ)المبدع، ّب: ّاإلبداعي ّالخطاب ّأركان ّالنقدية ّالدراسات وحد دت

،ّبينماّتكثرّأنواعّ(54)بمبدعيها،ّوآثارهاّتتجهّنحوّالمتلق يّبخطابهاّبكلّتأكيدّواضحّأنّالفنون
الخطابّبتعد دّالموضوعاتّالمتعلقةّبه؛ّفهنالكّأنواعّجديدةّظهرتّمنّالخطابّبسببّالتغي راتّ
ّالعربيّمحمدّ ّالمفكر ّصن فه ّما ّمنها ّالعربيّواإلنسانيّبشكلّعام، ّالمجتمع ّفيّواقع الحاصلة

،ّالذيّيعالجّدومًاّقضاياّتتصلّبعللّالتخل فّالخطاب النهضويريّللخطابّالعربي:ّ"عابدّالجاب
ّ ّوالحداثة، ّأساسيةّوهيّاألصالة ّفيّالوطنّالعربيّومعالجةّمشكلة والخطاب وظروفّالنهضة

ّّالسياسي ّالديمقراطية، ّوقضية ّوالدولة ّالدين ّمشكلة ّيعالج ّيعالجّّخطاب القوميوالالذي الذي
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ّالع ّالوحدة الذيّيعالجّبناءّأصولّّالخطاب الفلسفيربيةّواالشتراكيةّوتحريرّفلسطين،ّوقضايا
ّ.ّ(55)فلسفةّالماضيّوالدفاعّعنّالفلسفةّالعربية"

 الخطاب الصحفي:  .و
ّأوّ ّأوّالرياضية ّإيصالّونقلّالموضوعاتّسواءّكانتّالفنية ّيتم هوّالخطابّالذيّمنّخالله

ّا ّمن ّوالتي ّالناس، ّإلى ّاالقتصادية ّأو ّتقديمهاّالسياسية ّليتم ّموثوقة ّمصادرها ّتكون ّأن لمهم
ّ.(56)بمصداقي ةّوشفافي ةّبطريقةّحيادي ةّوتقريري ة

 الخطاب السياسي:  .ز
هوّالخطابّالذيّيصدرّمنّرجالّالسياسة،ّأوّمنّحزبّسياسيّمعين،ّيهدفّبشكلّأساسيّ

ّالمتلق يّإلىّا ّوتدعو ّلتحسينّاألوضاع، ّاالقتراحاتّوالحلول ّمن ّالعديد القتناعّبهذهّإلىّتقديم
ّالبراهينّوالحجج ّتتخل لها ّّو(57)األفكارّواالقتراحاتّمنّخاللّعباراتّإقناعي ة يستخدمّمنّأجلّ،

الحصولّعلىّسلطةّمعينةّعندّحدوثّأيّصراعّأوّخالفّسياسي،ّولهّأهميةّكبيرةّتعودّعلىّ
جوءّلهّمنّالجهةّالمستخدمةّله،ّوتكمنّأهميتهّفيّأنهّأداةّضروريةّالكتسابّالسلطة،ّويتمّالل

قبلّالقوىّالسياسيةّالمختلفة،ّمنّأجلّالوصولّإلىّالمراكزّالعلياّفيّالسلطة،ّوكسبّالمشروعيةّ
ّ.ّ(58)علىّالمحاوالتّالتيّتقومّبهاّالجهةّالمعنية

ّ
 الخطاب اإلعالمي: –تاسعاً 

إلخبارية،ُّيعر فّالخطابّاإلعالميّبأنهّ"مجموعّاألنشطةّاإلعالميةّالتواصليةّالجماهيرية:ّالتقاريرّا
ّمنّالخطاباتّالنوعية ّاإلذاعية،ّوغيرها ّالمواد ّالبرامجّالتلفزيونية، ّ"منتوجّ(59)االفتتاحيات، ّإنه: ّوقيلّعنه ،

ّفيّ ّالفع الة ّالتواصل ّأشكال ّمن ّشكل ّوهو ّمحد دة، ّثقافية ّاجتماعية ّبنية ّإطار ّفي ّمنو ع ّإخباري لغوي
عا دةّتشكيلّوعيهّورسمّرؤاهّالمستقبليةّوبلورةّرأيه،ّبحسبّالمجتمع،ّلهّقدرةّكبيرةّعلىّالتأثيرّفيّالمتلق يّوا 

ّتفاعليّمرك بّمتشابك،ّ ّنسق ّوهو ّعنها. ّالتيّيصدر ّوالمرتكزاتّالمعرفية ّالتيّيستعملها ّالتقنية الوسائط
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يجمعّبينّاللسانيّواأليقوني،ّتتالقىّفيهّالعالماتّاللغويةّوغيرّاللغوية،ّويشتركّفيّهذهّالميزةّمعّخطاباتّ
يختلفّعنهاّفيّالوقتّنفسه،ّوذلكّمثلّالخطابّاإلشهاريّوالسياسيّوالدعائيّوخاصةّمنّحيثّأخرى،ّّو

ّالتيّيشتركّ(60)الشحنّاإليديولوجي ّالخطاباتّالعادية، ّعن ّتمي زه ّبميزاتّعد ة ّفالخطابّاإلعالميّيت سم ،
تثقيفّالمتلق يّوتنويره؛ّبلّمعهاّفيّكونهّتشكياًلّلغويًا،ّلكنّلهّمقاصدهّاإلخبارية،ّالتيّيهدفّمنّورائهاّإلىّ

ّ.ّّ(61)التأثيرّفيّالرأيّالعامّألفرادّالمجتمع
ّالخطابّالضمنيّ)الذيّ ّالخطابّالمباشر، ّرئيسةّعد ة،ّمنّأهمها: يتضمنّالخطابّاإلعالميّأشكااًل
ّالفكرةّ ّإلى ّمباشرة ّغير ّبصورة ّاإليحاء ّ)عبر ّاإليحائي ّوالخطاب ّالمعنى( ّإليصال ّتأويلية ّرموزًا يستخدم

ساس(،ّكماّيمكنّأنّيعتمدّأساليبّمتعد دة:ّفقدّيكونّفيّشكلّتصريحّأوّمقالةّأوّتعليقّأوّكلمةّأوّاأل
ّالرسالةّ ّعن ّاألساس ّالمعب ر ّمنه ّتجعل ّللخطاب ّالسوسيولوجية ّفالطبيعة ّمسرحية، ّقصيدة، نصّأدبي:

التيّيقومّبهاّاألشخاص،ّّاإلعالمية.ّكماّتتضمنّالرسالةّأحيانًاّأخرىّسلوكًاّوليسّأقوااًلّكبعضّالممارسات
ّباعتمادّ ّالمفرداتّواألقوال ّعن ّبعيدًا ّفيها ّالتعبير ّيكون ّالتي ّوغيرها، ّالنفسية ّبالحرب ّمنها ّيرتبط ّما أو

ّ.(62)الممارساتّواألفعال،ّومعّذلكّفالخطابّيشكلّغالبًاّالجزءّاألساسيّمنّالرسالةّاإلعالمية
ّاالجتم ّالممارسة ّهو ّمجتمع ّأي ّفي ّالخطاب ّكان ّالخطابّفإذا ّفإن ّوالفعل، ّالقول ّمجمل ّوهو اعية،

اإلعالميّيقومّبنقلّهذهّالممارسةّاالجتماعيةّإلىّالجمهورّعنّطريقّوسائلّاإلعالم،ّومماّالّشكّفيهّأنّ
ّلذلكّمنّاألفضلّتحليلّعملياتّ ّأوّغيرّمعلنة، ّكانتّمعلنة ّسواًء ّتحي زاته ّالخطابّاإلعالميّله معظم

وين،ّوالملكية،ّونظمّالعمل،ّوطبيعةّالجمهور،ّوالنظامّالسياسي،ّوماّتنتجهّاالتصالّواإلعالمّمنّحيثّالتك
ّمنّ ّولمصلحة ّتظهره، ّأو ّالذيّتخفيه ّوما ّالواقع، ّفيّنقل ّودقتها منّخطاباتّللتعر فّعلىّمدىّقدرتها

ّ.ّ(63)تعمل،ّوماّهيّاستراتيجياتها
موادّالصحفيةّالتيّتتحملّإبداءّالرأيّإنّمقاالتّالرأيّوالدراساتّالسياسيةّواالجتماعيةّوالثقافيةّوكلّال

ّاإلخبارية،ّ ّوالتقارير ّاألخبار ّوهي ّللوسيلة، ّخطابًا ّيعدُّ ّإعالمية ّوسيلة ّيمر  ّما ّوكل ّوصراحة، بوضوح
ّلهّ ّاإلعالم ّفيّوسائل ُّينشر ّما ّإالّأنّكل ّواألخالقية، ّالمهنية ّوضوابطه ّاإلنسانية ّرسالته ّبرغم فاإلعالم
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نماّهيّصناعةّخطابّأهدافهّالتيّتخدمّالوسيلةّال تيّتنشرهّللمتلق ي.ّفاألخبارّليستّروايةّلألحداثّفقط،ّوا 
ّومعالجتهاّ ّانتقاؤها ّتم ّفهيّمواد ّواالقتصادية، ّالسياسية هاتّمرجعيتها ّوتوج  ّتحملّأهدافها ّاإلعالم، وسيلة

ّاإلخب ّللقيم ّ ّالمحد دة ّالعناصر ّمن ّعنصرًا ّاإلعالمية ّالوسيلة ّتصبح ّوبذلك ّبعناية، ّوالقيمّوتوجيهها ارية،
اإلخباريةّأليةّمؤسسةّتعكسّسياستهاّاإلعالمية،ّوالكلّيعرفّأنّالسياسةّاإلعالميةّأوّاالتصاليةّهيّجزءّ

ّمؤسسة ّأو ّسلطة ّألية ّالعامة ّالسياسة ّمن ّيتجز أ ّالمبادئّ(64)ال ّ"مجموعة ّأنها ّاليونسكو ّعر فتها ّوكما ،
ّواّ  ّعملياتّتنظيم ّتجاه ّنشاطّالدولة ّالتيّتحكم ّوأشكالّاالتصالّوالمعايير ّنظم ّومواءمة ّوتقييم ّورقابة دارة

ّوسائل ّتحقيقّأجلّمنّللمعلومات،ّالرئيسيةّواألجهزةّالجماهيري،ّاالتصالّالمختلفة،ّعلىّاألخصّمنها
ّفيّالممكنة،ّاالجتماعيةّالنتائجّأفضل ّبهّتأخذّذيالّواالقتصاديّواالجتماعيّالسياسيّالنموذجّإطار
ّمنّشّرّوطّالدولة ّتشتقّ"تستنبط" ّّوالتيّعادة ّالتيّتحكمّّوتّوجهّسلّوكّاألنظمةّاإلعالمية، "،ّّوهيّالقّواعد

ّ.(65)امّدلبّيفّاهيلإّزكتّرتّيتلاّميقلاّوّةيسايسلاّايجّولّويديإلا
 مفهوم الخطاب الصحفي: .أ

ّاإلعالميةّ ّالفنون ّمن ّفٌن ّهو ّالصحفي الخطاب
ّيعتمدّوجزءّمنّالخطابّاإلعالم ي،ّوهوّ"فٌنّلغويٌّ

ّللغةّ ّنتاجًا ّويعدُّ ّوالنقد، ّوالتفسير، ّالوصف، على
والتواصلّمعّاآلخرين،ّوالمعرفةّبماّيحيطّبالكاتب،ّ
ّالوقائعّ ّوصف ّعلى ّالصحفي ّالخطاب ويقوم

ّّواألحداثّالجاريةّفيّالمجتمع،ّوفقّبناٍءّمنسقٍّ
ّمكتوٍبّأوّمسموعٍّيتكو نّمنّالخط ّوالصورة،ّوالصوت،ّويتعددّإلىّخطاٍبّص ّ.(66")حفيٍّ

ّالناس،ّويعرفّأيضًاّ ّعند يهتمّالخطابّالصحفيّببثّاألخبارّبطريقةّصحيحةّودقيقةّحتىّيسهلّفهمها
هّلمجموعةّمنّاألفرادّعنّطريقّمخاطبتهمّمنّأجلّتعريفهمّبشيءّما،ّأوّالحديثّمعهمّحولّ بأنهّالتوج 

ّاإلق ّ"أسلوب ّرئيسّعلى ّبشكل ّمعتمدًا ُّمعي ن، ّالخطابّمنّموضوع ّيتمك ن ّحتى ّوالمخاطبة ّبالحوار، ناع
تحقيقّاألهدافّالمرتبطةّبه،ّكماّيعتمدّعلىّالبراهين،ّوالحججّالداعمةّلهّحتىّيصبحّأكثرّإقناعًا،ّويسهلّ
ّبه،ّ ّالرئيسّالمرتبط ّالموضوع ّحول ّمهم ة ّتفاصيل ّيحتويّعلى ّعندما ّوخصوصًا ّاألفراد، ّقبل ّمن فهمه
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المباشر،ّأوّغيرّالمباشرّبناًءّعلىّالظروفّالمحيطةّبه،ّوالطريقةّالمستخدمةّويعتمدّأيضًاّعلىّالتواصلّ
ّ.(67)فيّإيصالهّلآلخرين،ّواألدواتّالمرتبطةّبتطبيقه"

 خصائص الخطاب الصحفي ومقوماته: .ب
ّيتسمّالخطابّالصحفيّبعددّمنّالخصائصّوالسمات،ّوُيبنىّعلىّمقوماتّعد ةّتتمثلّباآلتي:ّ

ة،ّوسهلةّالفهمّمنّقبلّالمتلق ين،ّحتىّيصبحّأكثرّتفاعاًلّمعّالبيئةّتوظيفّلغةّبسيطةّومباشّر .1
ّفيّ هةّبشكلّمباشرّإلىّالهدفّدونّمقد ماتّوزيادة ّتقريريةّموج  ّوأنّتكونّلغته المحيطةّبه،
المصطلحات،ّأيّمختصرّمفيدّيميلّإلىّالتبليغ،ّويبتعدّكلّالبعدّعنّالترفيهّوالتسليةّواإلطالةّ

ّوغيرها.ّ
ّومنطقيًاّيقبلهّالمنطقّويحكمهّالعقلّويحاكيّعقولّاآلخرين،ّوذاّمصداقية.ّّيكونّواضحاًّ .2
ّمصدرهّ .3 ّإلى ّالصحفي ّالخطاب ّنسبة ّ)أي ّالمصدر ة ّوصح  ة ّالحج  ّبقوة ّومدعومًا ّموث قًا يكون

رّأوّكاتبّالخطابّمنّالرجوعّإليهّفيّحالّالحاجةّله. ّاألصلي(،ّحتىّيتمك نّمحر 
ّحيثّ .4 ّمن ّسليمة ّوصورة ّالمضمونُّيعرضّبشكل ّاستخدام ّعلى ّباالعتماد ّوالمضمون، الشكل

ّالمناسبّفيّصياغته،ّكماّيجوزّطرحّالمواقفّالموضوعيةّواألسلوبيةّوغيرهاّلإلقناع.ّ
يشتملّعددّمنّالسماتّالشخصيةّلدىّصاحبّالخطابّالصحفي،ّتتمثلّبشكلّرئيسّفيّالثقةّ .5

ةّالتيّتحاكيّالعقل،ّوالصوتّالمرتفعّالعاليةّبالنفس،ّواللغةّالسليمةّوالمصطلحاتّالقويةّالمقنع
ّ.(69)،ّوالحرصّعلىّكتابةّاألمثلةّوالمواقفّالتيّتدعمّنصّالخطابّالصحفي(68)الخطابي

 عناصر الخطاب الصحفي:  .ج
 البدّمنّتوافرّمجموعةّمنّالعناصرّفيّالخطابّالصحفيّأبرزها:

  :ّاحتياجاتهم،ّاألهمية ّالجماهير،ّوتمس  ورغباتهم،ّومتطلباتهمّعنّهيّتناولّالقضاياّالتيّتهمُّ
 قرب،ّواالستجابةّآلمالهمّوتطل عاتهم.ّ

  :لة(ّفيّاعتبارهاّبأنّالجمهورّيتوق عّمنهاّمعلوماتّالجدة منّالضروريّأنّتضعّ)الجهةّالُمرسل
ّإلقناعّ ّوالبراهين ّاألدلة ّعلى ّمبنية ّتكون ّأن ّويجب ّقديمة، ّلمعلومات ّتصحيح ّأو جديدة،

 الجمهورّبها.ّ
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 ّإذاّلمثارة والساخنة في الساحة: تناول القضايا ا يكونّالخطابّالصحفيّأكثرّجاذبيةّوقبواًل
ّرك زّعلىّالقضاياّالساخنةّفيّالمجتمع،ّوالمثارةّفيّالساحةّبكلّشفافيةّووضوح.ّ

  :ّالموضوعاتّالسياسيةّتناول الموضوعات التي تحتاج إلى تفسير وشرح ّمن ّالعديد هناك
إلىّشرحّوتفسيرّالمحتوىّوالمضمونّمنّورائها،ّلتسهيلّّواالجتماعيةّواالقتصاديةّالتيّتحتاج

ّ.(70)عمليةّفهمها،ّوذلكّلتكوينّآراءّووجهاتّنظرّمنّحولها
 شروط الخطاب الصحفي: .د

للخطابّالصحفيّشروطّعد ةّتمي زهّعنّغيرهّمنّأنواعّالخطابات،ّومنّهذهّالشروطّالواجبّتوافرهاّفيهّ
ّ ماّيأتي:
لخطاب،ّوأنّيكونّخطابًاّجاذبًاّيسعيّلجذبّالمخاطب،ّووضعهّتحر يّالدقةّواألمانةّفيّنقلّا .1

ّالحدث ّقلب ّوالسبّ(71)في ّالمهاترات ّعن ّوالبعد ّالخطاب، ّلغة ّفي ّالعام ّالذوق ّومراعاة ،
ّ.(72)والشتم

االعتمادّعلىّاإلثارةّالشكليةّفيّنقلّالخطابّالصحفي،ّوالتيّتتمث لّفيّمكانّعنوانّالخطابّ .2
ساحتهّفيّالصحيفة،ّونوعي ةّالخطّالذيّيكتبّفيهّوحجمهّولونه،ّ)خبر،ّتقرير،ّمقال...إلخ(ّوم

ّ إضافةّإلىّعددّاألعمدةّالتيّسيكتبّفيها.
ّتوثيقّالمعلوماتّالواردةّفيّالخطاب،ّمنّخاللّذكرّمصادرها،ّسواءّكانتّرسميًةّأوّعامًة.ّ .3
منّخاللّّعرضّالمعلومةّالجديدةّوفقّتنظيمّمنسقّيضعّالفكرةّبشكلّكاملّأمامّالقارئ،ّوذلك .4

ّالبدءّباألهمّثمّاألقلّأهمية،ّفاألقل،ّوهكذا.ّ
استخدامّاللغةّالمباشرةّالتيّتحتويّعلىّالمفرداتّالمستخدمةّبينّالناس،ّحتىّيتمك نّالمتلق يّمنّ .5

ّفهمهاّبشكٍلّسريٍع،ّوبالتاليّتحقيقّالهدفّمنّكتابةّهذاّالخطاب.
ّوذلكّمنّخاللّتضمينّ .6 ّالمحاججة، ّالخطابّبأسلوٍب الخطابّالدالئلّوالبراهينّالتيّصياغة

ّتقنعّالمخاطبّبالفكر،ّوبالتاليّتحقيقّالغايةّمنه.
مراعاةّتنسيقّالجملّوالعبارات،ّوصياغتهاّبشكٍلّسلٍسّوصحيٍح،ّإضافةّإلىّتقسيمّالخطابّإلىّ .7

ّفقراتّحتىّيريحّنظرّالقارئ،ّوالّيشعرّبثقلهّوزخامةّموضوعه،ّوبالتاليّالتحفيزّعلىّقراءته.ّ
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رّمنّاستخدامّالجملّالخبري ةّفيّالخطاب،ّوتجن بّالجملّاإلنشائية،ّوذلكّبسببّطبيعةّاإلكثا .8
 .ّ(73)الخطاب،ّوالموضوعاتّالتيّيتناولها

 خطوات الخطاب الصحفي:  .ه
ّتحديدّالهدفّمنّالخطابّالصحفي.ّ .1
ّتحديدّالجمهورّأوّالفئةّالمستهدفة.ّ .2
ّوأسلوبّالخطابّالمناسبّوفقّ .3 ّلغة تحديد

ّمهورّالمخاطب.ّمستوىّثقافةّالج
ّيستغرقهّ .4 ّأن ّينبغي ّالذي ّالوقت تحديد

ّ.(74)االطالعّعلىّالخطابّالصحفي
ّنصّ .5 ّالخطابّ)نصّمكتوب، ّشكل تحديد

ّ.(75)مرتجلّبمفكرة،ّنصّارتجاليّبالكامل(
تحديدّنوعّالخطابّالصحفي:ّ)خبر،ّتقريرّ .6

ّصحفية،ّ ّمقابلة ّافتتاحي، ّمقال إخباري،
ّتعليق..إلخ(.ّ

 

 

ّفي وأهدافه: وظائف الخطاب الصح .و
ّهيّ ّاألولى ّغايته ّفإن ّالخطابات، ّباقي ّغرار ّعلى ّلسانية، ّمؤسسة ّالصحفي ّالخطاب بوصف
ّفعلّ ّتفعل ّذوات ّبين ّالتفاعل ّيعني ّالعلمي ّمفهومه ّفي ّوالتواصل ّاإلعالمية، ّالرسالة يصال ّوا  التواصل،

ّالمكتوبة، ّالصحافة ّعلى ّسينصبُّ ّالتحليل ّأن ّدام ّما ّالصحافة، ّمجال ّوفي فالنصّالصحفيّّالتواصل.
تهّالتعبيريةّفيّوحداتهّاللسانيةّاالنتقائية،ّذلكّأنّالتواصل،ّفيّمجالّالصحافةّ المكتوبّ"يحاولّتكثيفّقو 

.ّّويسعىّإلىّتحقيقّوظيفتهّالتواصليةّ(76)المكتوبة،ّيقومّعلىّأساسّإستراتيجيةّالتفاعلّاالفتراضيّللقارئ"
ّأ ّعلوم ّمن ّمستوحاة ّإستراتيجيات ّأو ّتقنيات ّهذهّعبر ّإيجاز ّويمكن ّوغيرها، ّوالخطابة، ّكالبالغة، خرى

ّاإلستراتيجياتّفي:ّ
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 :بّعلىّقضاياّالخطاب،ّمحر كًاّكلّاألدواتّاإلقناعيةّّإستراتيجية اإلقناع وفيهّيرك زّالمخاطل
ّخضوعّ ّيعني، ّالعربية ّاللغة ّفي ّواإلقناع ّوالنتائج، ّالمقدمات ّبين ّالمنطقي ّالترابط لتعزيز

ّالمُّ ّلرأي بالُمَخاَطب ّفيّ(77)َخاطل ّالصحفي ّالخطاب ّوظائف ّإحدى ّهي ّاإلقناع ّفوظيفة ،
ّ.(78)التأثيرّعلىّالمتلق يّوتعريفهّبمحتوىّالخطاب،ّونقلهّلهّبأفضلّصورة

 :بّعلىّأدواتّالخطاب،ّمنّخاللّطغيانهّعلىّذاتّّإستراتيجية اإلفحام وفيهّيرك زّالمخاطل
ّةّفيّالخطاباتّاإليديولوجية.المخاَطب،ّدونّرضاّهذاّاألخير،ّويظهرّهذاّالنوعّخاص

 :بّيستميلّالمخاَطبّّإستراتيجية الستمالة ومعناهاّالفوزّبميلّالمخاَطب،ّحيثّإنّالمخاطل
ّفتتحق قّبالتاليّالوظيفةّالتأثيريةّللخطاب ،ّووظيفةّجذبّالرأيّالعامّنحوّقضيةّ(79)عاطفيًا

ّ.(80)معينة
ّخ ّأنماط ّمع ّاإلستراتيجيات ّهذه ّالصحافي ّالخطاب ّيطرحّيتقاسم ّثم ّدينية، ّأو ّسياسية ّأخرى، طابية

ّخاصياتهّ ّفقطّيمكنّالقولّإنّأحد ّالخطابّالصحافيّعنّباقيّالخطابات؟ ّيتمي ز ّبماذا السؤال/اإلشكال،
 .ّ(81)كونهّصادرّعنّمؤسسةّإنتاجيةّتسمهّبسماتهّالصحفية

 ويسعى الخطاب الصحفي إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أبرزها:
ّتشافّمجموعةّمنّاألحداث،ّواألخبارّالجديدةّالتيّلمّتكنّمعروفةّمسبقًا.البحثّعنّطريقّاك .1
ّتوجيهّآراءّالناسّ)الرأيّالعام(،ّوالتأثيرّبهم. .2
توظيفّالواقعّوالظروفّالمحيطةّبطبيعةّالخطابّالصحفي،ّواالستفادةّمنهّفيّعمليةّالتوضيحّ .3

ّالشاملة،ّفيّالتعريفّبهّبشكلّواضح.
ّ.(82)ر اءّمعّالواقعّاالجتماعيّالذيّيعيشونّفيهالمساهمةّفيّتعزيزّربطّالق .4

 أسس الخطاب الصحفي وقواعده:  .ز
يصالّ ّاهتمامهّعلىّإذاعةّاألخبار،ّوا  لم اّكانّالخطابّالصحفيّذلكّالفنّاإلعالميّالذيّينصبُّ
نّالمعلوماتّإلىّالمتلق ين،ّبطريقةّصحيحة،ّومنظمةّحتىّيسهلّبالتاليّفهمهاّمنّاألفرادّأوّالجماعاتّ،ّكا

ّالّبد ّمنّاتباعّأسسّوقواعدّللخطابّالصحفيّتتمث لّفيّاآلتي:ّ
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ّالكلماتّوالجملّالوضوح:  .1 ّحيثّسهولة ّمن ّوذلك ّومعنى، ّلفظًا ّواضحًا ّيكون ّالخطابّأن على
ّوالمعلوماتّ ّوالحقائق ّاألفكار ّعلى ّبالتركيز ّذلك ّويتحق ق ّالمتلق ي، ّلدى ّفهمها ّليسهل والعبارات،

ّرفهاّالمتحد ث.ّالمهم ةّواألساسيةّالتيّيع
قةّالجاذبةّالبعيدةّعنّالجمود،ّلجذبّالمتلق ينّللخطاب.ّالحيوية:  .2 ّهيّاختيارّالكلماتّالمشو 
ّهوّتنو عّالجملّوالفقراتّوالعبارات،ّبحيثّتتضمنّكلّفقرةّفكرةّجديدة،ّومعلوماتّجديدة.التنّوع:  .3
ومنجذبًاّللخطابّمنّأفكارّّهوّاالختصارّغيرّالمخلّبالخطاب،ّويجعلّالمتلق يّمتابعاًّالختصار:  .4

(.ّ(83)ومعلوماتّومعاٍنّبسهولةّويسر ّودل  ّ،ّ)خيرّالكالمّماّقل 
 تحليل الخطاب الصحفي وأهدافه: .ح

ّفوقّ ّالتركيب ّمفهوم ّبتطبيق ّالخطاب ّتحليل يهتم
ّالنحويةّ ّالعالقات ّقياس ّأخذ ّأي ّالجملة، مستوى

المفعولّبهّوتطبيقهّعلىّتحليلّّ–الفاعلّّ–كالفعلّ
ول.ّوبماّأنهّمنّالنادرّأنّيتواصلّالمرءّمعّنصّأط

ّالخطابّ ّمحل لي ّفإن ّفقط، ّجمل ّخالل ّمن غيره
ّتركيبّ ّعلى ّتركيزهم ّلقصر ّاللغويين ّاتجاه ينتقدون

ّ.(84)الجملة
ّ

ّ

ّ ّوصف ّإلى ّالخطاب ّتحليل ّويهدف ّاللغوية ّالتعابير ّصريح، ّبشكل ّشيفرة ّيفك ك ّأن ه ّإلى النصّإضافة
ّيحتويهّمنّتضميناتّوافتراضاتّفكري ة،ّوتحليلّالخطابّهوّمعرفةّ الخطابيّعنّطريقّالتعر فّعلىّما
ّوأهدافه،ّويتمّتحليلّالخطابّعنّطريقّاالستنباطّ الرسائلّالُمضم نةّفيّالنصّالخطابيّومعرفةّمقاصده

ّّو ّالنصّالخطابي، ّوُكتبّفيها ّوفقّالظروفّالتيّنشأ ّمنطقي  ّيسمىّبتحليلّالسياقّوالتفكيرّبشكٍل هوّما
.ّكماّيهدفّإلىّتحليلّالوحداتّوالبنىّاألكبرّفيه،ّإذّيفترضّمحل لوّالخطابّأنّ(85)الذيّيعتمدّعليهّالنص

ّمنّ ّتتكو ن ّوالعباراتّ)الجمل ّالجمل ّبين ّتراتبية ّهناكّعالقة ّأن ّفكما ّالخطاب، ّداخل ّللبنى ّترتيبًا هناك
ّالتعام ّبين ّتراتبية ّعالقة ّفهناك ّاألدنىّعبارات( ّالوحدة ّهي ّواألفعال ّواألفعال، ّوالحركات ّوالحوارات الت

لىّجانبّالتركيزّعلىّتوصيفّالوحداتّالبنيويةّفيّالنص،ّيهتمّالخطابّباللغةّالمستخدمة،ّأيّ للتحليل،ّوا 
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اللغةّالحقيقيةّالتيّتردّبصورةّطبيعيةّفيّنصوصّالنشراتّوافتتاحياتّالصحفّوماّإلىّذلكّمماّلهّوظيفةّ
ّ.ّّ(86)،ّوبالتاليّغيرّمخترعةّلغرضّالتحليلصريحةّ

ّصريحة،ّ ّاللغة ّإلنتاج ّالضمنية ّوالقواعد ّالمعايير ّتحليلّخطابّالنصّالمكتوبّفيهدفّإلىّجعل أما
ّولتحليلّ ّمرك بة، ّمتراتبة ّوحدات ّمجموعة ّمن ّالخطاب ّتكو ن ّكيفية ّعلى ّخاصة ّبصفة ّاهتمامه وينصبُّ

للتحليل:ّبدءاّبتحليلّالسماتّالتنظيميةّالمنتظمةّللغة،ّومحاولةّّالخطابّأهميةّبالغةّفيّفتحّمجاالتّجديدة
،ّكماّيهتمّتحليلّالخطابّبمفهومّالتركيبّفوقّ(87)إيجادّمنظومةّلتدوينّهذهّالوحداتّالتنظيميةّوتوصيفها

 أما تحليل الحوار فيرّكز علىمستوىّالجملة،ّلكنهّالّيكترثّبربطّهذهّالبنىّالفرديةّببنىّاجتماعيةّأكبر،ّ
ّالحوارّتفاعل أطراف الحوار وتوّجهاتهم ّمن ّأجزاء ّوتفسير ّالمضمون ّتحليل ّإلى ّيؤد ي ّأنه ّحين ّفي ،

باعتبارهاّتنتميّإلىّبعضّأنواعّالتجم عاتّالهيكلية،ّوعلىّمستوىّتحليلّالخطابّالنقديّتشيرّ"ميلز"ّإلىّ
ّللنص،ّوأ شهرهمّ"نورمانّفيركلو"ّالذيّمحل ليّالخطابّمنّلغويينّوأصحابّنظرياتّأوجدواّتحلياًلّسياسيًا

ّاهتمامّ دمجّتعريفّالخطابّعندّ"ميشيلّفوكو"ّبإطارّتنظيميّللتحليلّيقومّعلىّتحليلّلغويّللنصّوينصبُّ
"فيركلو"ّعلىّالطبيعةّالتكوينيةّللخطابّعلىّاعتبارّأنّ)االجتماعي(ّينشأّمنّخاللّعملياتّالخطاب،ّومنّ

ّأخرىّالصالتّبينّالبنىّالخطابية ّبينّالتفاعلّ(88)ناحية ّبالصلة ّإلىّأنّاالهتمام ّميلز" ّوتخلصّ"سارة ،
الفرديّوالبنيةّالخطابيةّواالجتماعيةّاألكبرّيؤد يّإلىّنمطّتحليليّأدقّوأكثرّتعقيدًا،ّوأنّهذاّيبش رّبإمكاناتّ

ّالمجال هاّ.ّأيّأنّمحل ليّالخطابّيهتمونّبالبنىّالداخليةّللتفاعالتّفيّسياق(89)العملّالمستقبليّفيّهذا
ّ.(90)المباشر،ّلكنهمّالّيكترثونّكثيرًاّبربطّهذهّالُبنىّالفرديةّبُبنىّاجتماعيةّأكبر
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ويمث لّمصطلحّ)تحليلّالخطاب(ّعندّ"فوكو"ّمفهومًاّ
ّفيّ ّيتركها ّالتي ّواآلثار ّوالقوة، ّبالمعرفة يتعلق
سياقاته،ّلذاّفإن:ّ"نهجّتحليلّالخطابّلديه،ّالّيحللّ

ّالد ّأو ّالمضامين ّأو ّاللغة ّالّيهتمّنظام ّكما الالت،
نماّينصبّالتحليلّ بصدقّالخطاباتّأوّمعقوليتها،ّوا 
ّوجودها،ّ ّقوانين ّوعلى ّكأحداث ّالمنطوقات على

ّ.(91)وعلىّماّيجعلهاّممكنةّأوّغيرّممكنة"
ّللخطابّ ّنماذجّمنّتحليلّ"فوكو" ّميلز" وتوردّ"سارة
ّنماذج ّوهي ّوالسلطة، ّالمعرفة ّأسس ّعلى ّترتكز

ّوتوض حّفيّتّاجتماعية،تتعلقّبالخطابّفيّسياقا

ّ

الوقتّنفسهّأنّ"فوكو"ّلمّيكنّمعنيًاّبالخطابّاألدبي،ّإذّيذهبّإلىّ"أنّكلمةّأدبّفيّالعصرّالحديثّوفيّ
ّبأسلوبّغيرّمألوفّ ّلغةّمعينة ّتعنيّانفراد ّأيضًا ّإنهّيعودّثقافتنا ّاللغة، ّلفقه ّاألدبّتحد كيّتبدوّأدبية،

ّ.ّ(92)وهناكّتواجهّالوجودّالجامحّوالمتغطرسّللكلمات"ّباللغةّمنّالنحوّإلىّقوةّالكالمّالمجردة،
علىّالرغمّمنّأنّنظريةّالخطابّقدّتكونتّتحتّتأثيرّاالنتقاداتّالموجهةّلثالثةّتياراتّأوّتقاليدّفكريةّ
ّالقوانينّذاتّالنشأةّ ّالخطابّالكشفّعن ّأهدافّتحليل ّأكبر ّوأن ّوالماركسية، ّوالتأويلية أالّوهيّالبنيوية

،ّوعلىّالرغمّمنّأنّتحليلّ(93)لتيّتضعّبنيةّأوّتؤطرّإنتاجّالمعانيّفيّسياقّاجتماعيّمحد دالتاريخيةّا
ّالتحليلّالمنطقي" ّعلىّدراسةّ(94)الخطابّ"يختلفّعنّالتحليلّاأللسنيّأو ّمنّالدراساتّتقوم ّفإنّكثيرًا ،

هّألسنيّأوّبنيوي،ّبمعنىّأنّاألسسّالتيّوضعهاّ"فوكو"ّمث اضرةّاًلّلمّتعدّحاألدبّوعلىّتحليلّذيّتوج 
ّفيّماّيسمىّ)تحليلّالخطاب(.

 مدارس تحليل الخطاب الصحفي: .ط
ّكانتّ يجبّعلىّالقارئّأنّيحد دّالمنهجّالذيّيتبن اهّفيّتحليلّالخطاب،ّواألهمّفيّكلّذلكّأنهّمهما

يّتحليلّنوعيةّالتحليلّأوّالمنهجّالمستخدمّفيّتحليلّالخطاب،ّفإنّالقراءةّتمث لّالخطوةّالمحوريةّواألولىّف
ّيمك نّالقارئّأوّالمتلق يّأوّ الخطاب،ّحيثّتعدّالقراءةّعمليةّمالزمةّلتحليلّالخطاب،ّوتؤس سّبناءّمعرفيًا
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ّالخطابّصامتًا،ّبالّمعنى،ّلكنّ السامعّمنّتحليلّالخطابّوفهمهّوتفسيره،ّومنّدونّعمليةّالقراءةّيظلُّ
ّمنّروحها ّفيه ّوتنفخ ّالخطابّمعناه، ّهيّالتيّتمنح ّتتجد دّّالقراءة ّوالّنهائية، ّمتجد دة ّمعانيّحياة لتهبه

بتجد دّعمليةّالقراءة،ّحيثّالقراءةّهيّأولىّمراحلّالفهم،ّوأنّالفهمُّيفضيّإلىّإنتاجّالمعنىّوالداللة،ّوالّ
ّإنّ ّكانّنوعه، ّأيًا ّلتحليلّكلّخطاب، ّبالخطابّعمليةّالزمة ّالمعانيّالمرتبطة شكّأنّإنتاجّالمعنىّأو

ّهي ّالقراءة ّالمعلوم،ّّعملية ّإلى ّالمجهول ّالخطابّمن ّتنقل ّالتي ّهي ّفالقراءة ّالغاية. ّهذه ّبإنجاز الكفيلة
ّ.(95)وتميطّاللثامّعنّغموضه،ّوتنفخّفيهّمنّروحهاّلتهبهّمعانيّالّتكفّعنّالتجد د

ّالخطاب ّالعشرينّمدارسّتحليل ّثمانينياتّالقرن ّوجودّّ(96)ظهرتّفيّمطلع ّلها التيّانتشرتّوأصبح
فيّالدراساتّاألجنبيةّوالعربية.ّومعّذلكّهناكّغموضّوعدمّاتفاقّبينّهذهّالمدارسّحولّوتأثيرّملحوظّ

مفهومّالخطابّالصحفيّومكوناته.ّوبغضّالنظرّعنّهذهّاالختالفاتّيجبّالتسليمّبأنّالخطابّالصحفيّ
همّأنّالخطابّممارسةّاجتماعيةّمتغيرة،ّويتعرضّدائمًاّللتغي رّوالتطو ر،ّلكنّاألمرّاألكثرّأهميةّهوّأنّنف

ّأنّهناكّ ّكما ّالمتعاونة، ّأو ّالمتصارعة ّمنّالخطاباتّالصحفية ّبلّهناكّعدد ّواحدًا الصحفيّليسّشيئًا
ّ.(97)تداخاًلّأوّتعايًشاّبينّأكثرّمنّخطاب

ّتحدثّ ّفقد ّذلك ّومع ّمتعارضة، ّومصالح ّمتباينة ّاجتماعية ّحقائق ّالمتداخلة ّالخطابات ّهذه وتعكس
روحاتّفيّإطارّمحاولةّكلّخطابّأنّيواكبّالواقعّويحظىّبقدرّأكبرّمنّاستعاراتّفيّالمفاهيمّواألط

التأثيرّاالجتماعي.ّوعلىّسبيلّالمثالّقدّيتبن ىّالخطابّالصحفيّلحكومةّماّبعضّالمقوالتّأوّالمفاهيمّ
لحزبّمعارضّويدمجهّفيّإطارّبنيتهّالخطابية،ّبهدفّالتأثيرّفيّالجمهورّوحرمانّالمعارضةّاحتكارّهذاّ

ثير.ّكماّأنّخطاباتّأحزابّاليمينّقدّتتبنىّبعضّمقوالتّومفاهيمّخطاباتّأحزابّمنّأقصىّاليسار،ّالتأ
ّ.(98)أوّالعكس

ّالموادّ ّخاصة ّاإلعالمية، ّالمواد ّمن ّصغيرة ّعينات ّعلى ّاعتمدت ّالخطاب ّتحليل ّمدراس ّمعظم إن
ؤش راتّالكم ية،ّبلّرك زتّعلىّالمنشورةّفيّالصحف،ّواعتبرتّنفسهاّنوعًاّمنّالتحليلّالكيفي،ّولمّتهتمّبالم

ّالتحليلّ ّإلىّ"فوكو"،ّوتدعوّإلىّممارسة ّاستنادًا ّ"ييغر"، َّعب رّعنها ّمهمة ّمنّفكرة ّانطالقًا ّوالتأويل، الفهم
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وفهمّالخطابّمنّخاللّالتعر فّعلىّالقواعدّواإلجراءاتّالروتينيةّفيّكلّجزءّمنّالخطاب،ّوبالتاليّيمكنّ
ّط ّعن ّالنمطي ّالتعميم ّمشكلة ّالخطابيةّحل ّالعقد ّالخطاب، ّفي ّاألهم ّاألجزاء ّتحليل ّفي ّاالستمرار ريق

ّاختيارّ ّأن ّشك ّوال ّالتحليل. ّهذا ّبواسطة ّعليه ّالعثور ّيمكن ّشيء ّيوجد ّال ّحتى والنصوصّالمركزية
ّبينّأكثرّمنّباحثّيمثلّإشكاليةّنظريةّ النصوصّالمركزيةّالتيّتسجلّالخطابّوتحوالتهّواالتفاقّعليها

جرائيةّشائك ّ.(99)ةّيدورّحولهاّنقاشّواسعّبينّالباحثينوا 
لقدّباتتّمنهجيةّتحليلّالخطابّالصحفيّتقليدًاّعلميًاّمعترفًاّبهّومتناميًا،ّويكتسبّكلّيومّأرضًاّجديدةّ
رغمّعدمّوضوحّمفهومّالخطابّوتضاربّواختالفّالمفاهيمّواألطرّالنظريةّالخاصةّبتحليلّالخطاب،ّلكنهّ

ّومن ّعلوم ّعلى ّيعتمد ّمجالّعمومًا ّفي ّوالنقدية ّالحديثة ّالمساهمات ّبين ّيدمج ّكما ّعد ة، ّاجتماعية اهج
اللغوياتّواللغوياتّالتطبيقيةّوالنقدّاألدبي،ّويزاوجّبينّالتحليلّاللغويّوالسميولوجي،ّويستفيدّمنّاالتجاهاتّ

ّالثقا ّوالدراسات ّواألنثربولوجيا، ّاالجتماع ّعلم ّفي ّالنقدية ّوالتيارات ّالتأويل، ّفي ّالنفسّالحديثة ّوعلم فية،
ّ.االجتماعي

منّجانبّآخرّفإنّمنهجّتحليلّالخطابّيمنحّالخطابّالصحفيّأهميةّخاصة،ّوفيّالوقتّنفسهّيراعيّ
ّعالقتهّ ّإلى ّإضافة ّمرئيًا، ّأو ّمذاعًا ّأو ّمكتوبًا ّكان ّسواء ّومضامينه ّأشكاله ّتعد د ّزاوية ّمن خصوصيته

نماّيساهمّفيّبنائهاّالجدليةّبالمجتمع،ّفهوّالّيعكسّالواقعّأوّعالقاتّال قوةّوالهيمنةّفيّالمجتمعّفقط،ّوا 
عبرّعملياتّإدراكّالواقع،ّوتحديدّالهوياتّاالجتماعية،ّوتكوينّالخطاب،ّواختيارّالمفردات،ّوكذلكّعملياتّ
التناصّبينّالخطاباتّوالتفاوضّبينها،ّالّسيماّالتفاوضّبينّمنتجّالخطابّوالجمهورّالذيّيستقبله،ّكماّ

الصحفيّدورًاّمؤثرًاّفيّبناءّالعالقاتّاالجتماعيةّوتحديدّالهوياتّاالجتماعيةّوالثقافية،ّفهوّّيؤد يّالخطاب
ّوثقافتهّ ّالمجتمع ّتعكسّأوضاع ّودولية ّمحلية ّومتغيرات ّقوى ّوعبرها ّفيها ّتتفاعل ّومعقدة ّمستمرة عملية

ّ.(100)والمرحلةّالتاريخيةّالتيّيعيشها
علىّالمستوىّالنظريّبينّمدارسّواتجاهاتّتحليلّالخطابّّمثلّهذهّالتداخالتّالخطابيةّيجدهاّالباحث

ّمدارسّتحليلّ ّالتأليفّبين ّإلى ّيدعو ّوالباحثين ّالعلماء ّبين ّتيار ّاألخيرة ّالسنوات ّفي ّبرز ّإذ المختلفة،
ّفيّسياقاتّجديدة.ّ ّواستخدامها ّتعريفها ّأوّإعادة ّالتحليليةّواستخدامها ّبعضّالمفاهيم الخطابّأوّاستعارة

دمّاالتفاقّهوّالوضعّالمسيطرّعلىّالمشهدّالعلميّلتحليلّالخطابّالصحفي،ّويبدوّأنّغيابّلكنّمازالّع
ّوالمنطلقاتّ ّإلىّاختالفّوتباينّالتخص صاتّومجاالتّالدراسة االتفاقّبينّمدارسّتحليلّالخطابّيرجع

هرّعصرّماّبعدّالفكريةّوالمعرفيةّللمنتمينّلهذهّالمدارس،ّأوّربماّأصبحّاالختالفّوعدمّاالتفاقّأحدّمظا
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101ّ)البنيوية ّأبرزّ( ّهما ّوالذاتية ّأنّالالحسم ّ"إيهابّحسن" ّيؤكد ّإذ ّالذيّنعيشه، ّالحداثة ّبعد أوّعصرّما
ّ.(102)سمتينّلهذاّالعصر

 عناصر تحليل الخطاب الصحفي: .ي
مّهذهّالتحي زاتّفيّ الّيخلوّالخطابّالصحفيّفيّالعالمّكل هّمنّتحي زات،ّلكنّبدرجاتّمختلفة،ّتتضخ 

ّيأتيّدورّتحليلّالخطابّالدولّغ ّوهنا ة، ّالفج  ّلتصلّإلىّمستوىّاألكاذيبّوالدعاية ّغالبًا ّالديمقراطية ير
الصحفيّفيّكشفّونقدّعمليةّإنتاجّوتوزيعّواستهالكّالخطابّفيّكلّمجتمعّومستوياتّالغشّوالخداعّ

منّالتركيزّعليهاّّوالتضليلّفيّأيّممارسةّخطابية،ّويتفقّعلماءّتحليلّالخطابّعلىّعناصرّعد ة،ّالّبدَّّ
ّ:(103)فيّتحليلّالخطابّالصحفي،ّوهي

ّاإلطارّالعامّللمجتمعّومدىّتطورهّالديمقراطيّوأوضاعهّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافية. .1
ّتمويلها،ّ .2 ّمصادر ّوما ّتعد دية؟ ّأم ّوهلّهناكّاحتكار ّويديرها، ّأيّمنّيملكها ّالصحيفة، ملكية

لىّأيّمدىّتعتمدّعلىّالدخلّمنّاإلعالن؟.ومدىّالشفافيةّفيّاإلعالنّعنهاّومراقبت ّها؟ّوا 
ّومدىّ .3 ّالصحفي، ّاألداء ّتراقب ّالتي ّوالهيئات ّالصحفي ّالعمل ّتنظم ّالتي ّوالقوانين التشريعات

الشفافية،ّوالحريةّالتيّتتيحهاّفيّأرضّالواقعّومنّخاللّالممارسةّاليومية،ّبحيثّالّتكونّهناكّ
ّلقوانين،ّوماّيطبقّويمارسّفعليًا.فروقّكبيرةّبينّماّتنصّعليهّالتشريعاتّوا

لىّأيّمدىّتوف رّضماناتّ .4 مستوىّاستقالليةّوكفاءةّالتنظيماتّالنقابيةّللعاملينّفيّالصحافة،ّوا 
ّماد يةّومعنويةّلهم،ّفيّمقابلّضغوطّالدولةّورجالّاألعمالّواإلعالن.

الصحافةّالمكتوبة،ّوهلّّالقواعدّالمهنيةّوالتقاليدّالمعمولّبهاّفيّوسائلّاإلعالمّالمختلفة،ّومنها .5
تتسمّبالدقةّوالتوازنّوالشفافية؟ّوهلّتضمنّمشاركةّكلّالعاملينّفيّإنتاجّالخطاب؟ّوهلّتضمنّ

ّعدمّالتمييزّضدّبعضّالفئاتّفيّالمجتمع؟.
ّمدىّ .6 ّعن ّفضاًل ّشرف، ّومواثيق ّعمل ّبأدل ة ّالتزامهم ّومدى ّالصحفيين ّوخبرة ّتعليم مستوى

ّ.تصالّواإلعالماحترامهمّلحقوقّالمواطنينّفيّاال
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ّومدىّمشاركةّ .7 ّمعه، ّوكيفّيتعاملون ّالخطابّالصحفي ّلمستهلكي ّوالثقافي ّالتعليمي المستوى
الجماهيرّفيّإنتاجّالخطابّالصحفي،ّوتداوله؟ّوهلّتوجدّمنظماتّوهيئاتّمستقلةّتدافعّعنّ

ّحقوقّالجمهورّفيّاالتصالّوتضمنّمشاركته؟.
خطاب،ّوطبيعةّالعالقةّبينّالخطابّالمهيمن،ّوالخطاباتّمدىّالتعد دّوالتنو عّفيّإنتاجّوتداولّال .8

ّالفرعية.
ّبكثيرّ .9 التحو التّالرئيسيةّفيّالخطابّالصحفي،ّألنّدراسةّوتحليلّالتحوالتّواالنقطاعاتّأهم

ّ.منّدراسةّاالستمرارّوالثباتّفيّإنتاجّوتداولّالخطاب
ّّو .11 ّأحيانًا، ّأوّتحيزاته ّإجراءاتّجاد ةّإلىّأيّمدىّيعترفّالخطابّالصحفيّبأخطائه يت خذ

لتصحيحّمساره،ّوهلّتقومّبذلكّالسلطةّأمّهيئاتّمستقلةّوجهاتّتمثلّالمجتمعّالمدني،ّأمّيقومّ
ّبذلكّالصحفيونّأنفسهمّمنّخاللّالتنظيماتّوالنقاباتّالتيّتعب رّعنهم؟.

 طرق تحليل الخطاب الصحافي: .ك
ّما،ّ ّصحيفة ّفي ّالمنشور ّصحافي، ّخطاب لتحليل

ّ:ينبغيّمعرفةّاآلتي
المرسلّ)الصحفي(ّكاتبّالمقالّ)الخطاب(،ّ .1

ّيعملّ ّموظفّحكومي، ّأم ّمستقل، ّهو هل
لصالحّّمؤسسةّصحفيةّحكومية،ّأمّينتميّ
ّعنّموقفّ ّفيّكتاباته ّويعب ر لحزبّمعين،

ّحزبهّالذيّينتميّإليه.
ّ

ّ

ّالمتلق يّ)الجمهورّالمستهدف،ّالمحل ل(،ّهلّهمّقر اءّومتلق ينّغيرّمحد دينّأمّمحد دين. .2
ّالخطاب،ّهلّهو:ّسياسي،ّاقتصادي،ّثقافي،ّاجتماعي،ّعلمي،ّتاريخي،ّغيرّذلك.ّموضوع .3
ّالمقام:ّوفيهّالزمانّأيّتاريخّصدورّالمقالةّ)الخطاب،ّالجريدةّأوّالوسيلةّاإلعالمية(. .4
ّالقناة:ّكتابةّصحفيةّعنّطريقّمنبرّإعالميّ)جريدة،ّمجلة،ّنشرة..(. .5
ّب،ّأيّخطابّسجالي،ّأمّغيرّذلك.شكلّالخطاب:ّنقاشّوجدالّهدفهّالردّوالتعقي .6
الكشفّعنّمدىّاتساقّالخطابّالصحفيّوانسجامه،ّبمعنىّآخرّالبحثّعنّالعناصرّالتيّتضمنّ .7

ّلهّاالنسجام،ّوبالتاليّتضمنّللخطابّخطابيته.



 

 الكشفّعنّالعناصرّالداخليةّالناظمةّلبنائهّالداخليّوهي:ّ .8
ّ
ّاألفعالّ .أ ّمن ّبمجموعة ّالخطاب غنى

ّأ ّلو ّكما ّيشاركّالمشتركة، ّالمتلق ي ن
ّمثل:ّ ّالخطاب، ّإنتاج ّفعل ّفي المرسل
ّنراه"،ّ ّ"ال ّنعرف"، ّأننا ّ"لو "والمعروف..."،
ّيخفىّ ّ"وال ّيعرف"، ّ"والكل "دعونا"،
ّذهنّ ّتطمس ّاألفعال ّهذه عليكم..."،
ّهوّ ّواقع، ّأمر ّأمام ّوتجعله المتلق ي،
اإلذعان،ّوالخضوعّلسلطةّهذاّالخطابّأوّ

ّذاك.
ّ

ّ

ّ
نماّالربطّبمفهومهّاألعم،ّأيّالربطّبينّتقنيةّالربط:ّليسّالمقص .ب ودّربطّالفقراتّفيماّبينها،ّوا 

ّالمنطلقّوالنتيجةّأوّالمقدمةّوالخاتمة.ّ
ّهي،ّ .ج ّهؤالء، ّهذا، ّهو، ّ"أنا، ّوضمائرّشخصية: ّالوجود ّمنّضمائر ّأدواتّاإلشارة استعمال

ّهم..".
ّالكشفّعنّالعناصرّالخارجية،ّوفيهاّيحضر: .9

ّ .أ ّ"يحركّيديه ّالمقارنة: ّالمقارنةّعنصر ّوهناك ّبفالن". ّذلكّأسوة ّيفعل ّ"كان ّيحرك..."، مثلما
ّعلىّصعيدّالكميةّيقول:ّ"لهّتأثيرّكبير،ّأكثرّمن...،ّقليلّالتأثيرّأقلّمن...".

ّعنصرّالسياق:ّيحصرّمجالّالتأويالتّالممكنةّويقو يّأساسًاّالتأويلّالمناسبّأوّالصحيح. .ب
ّالصح ّالخطاب ّكان ّإذا ّيتضح ّالتحليل ّنهاية ّذلك،ّفي ّغير ّأم ّومنسجمًا، ّمت سقًا ّصحفيًا ّخطابًا في

وبالتاليّالّيمكنّفهمّالرسالةّ)الخطاب(ّإالّعبرّالوقوفّعلىّالعناصرّالناظمةّله،ّعبرّتفكيكّعناصرهّ
عادةّتركيبها. ّوا 

ّالقول، ّغايتهّ خالصة ّتواصلي، ّذاتّبعد ّلسانية ّمؤسسة ّالخطابات، ّمن ّكغيره الخطابّالصحافي،
ّالمتل ّفي ّأخرى،ّالتأثير ّومعرفية ّفنية ّحقول ّمن ّالمستمد ة ّالتقنيات ّمن ّمجموعة ّعبر ّالرأي ّوتوجيه ق ي،

ّكالبالغةّواألدب،ّوالسياسة،ّمم اّيشترطّعلىّمحل لهّالتسل حّبزادّنظريّقوي،ّومنهجّعلميّمتين،ّحتىّيتسن ىّ



 

ّأدقّ ّعلى ّوالوقوف ّخباياه، ّوكشف ّأغواره ّسبر له
ّقارئ ّكذلك ّالمحل ل ّيكون ّوأن ّوراءّمميزاته، ّلما ًا

ّواصفة..ّ ّسطحية، ّتحليلية ّوليسّذيّنظرة السطور
ّوالوقوفّعلىّ ّوتأويلها، ّالرسالة ّفهم ّبغية ّكل ه وهذا

ّ.(104)تقنياتّالخطابّالصحافي
ّ

ّ

ّ
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ّ
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 خالصةال
أحدّأنماطّالخطاباتّالمختلفة،ّاكتسبّأهميتهّمنّثورةّاألخبارّوالمعلوماتّهوّالخطابّالصحفي،ّ
ّوالحقائقّالتيّيعجُّّ ّأوّفنّإذاعةّّوالقضايا ّفنّنشرّاألخبارّوالوقائع، ّالبعضّاسم ُّيطلقّعليه ّعالمنا، بها

ه،ّوالّيمكنّتحديدّنوعّواحدّللخطابّالصحفي،ّحيثّيتباينّفيّفيالحدثّونقلهّللمشاهدّأوّالمتلق يّوالتأثيرّ
بإطارّمحد د،ّّويعب رّالخطابّالصحفيّعنّرسالةّمعد ةّمسبقاًّ،ّمضمونهّوجوهرهّتبعًاّلتباينّالفئاتّالمستهدفة

ّوتزويدهمّ ّالمختلفة، ّالحياة ّمناحي ّفي ّوتصوراتهم ّالجمهور ّمفاهيم ّوبلورة ّتشكيل ّعلى ّوظيفتها وترتكز
ّبالخبراتّالتيّمنّخاللهاّيتشكلّالرأيّالعام،ّثمّخلقّالتماسكّاالجتماعيّبينّأطيافّالمجتمع.

ّقد مّو ّالوحدة ّهذه ّوتحليلهّشرحاًّت ّودالالته ّالخطاب ّلمفهوم ّمصطلحيّّفواختال، ّحول اآلراء
ّّو ّالمصطلحين، ّوالتصو راتّحول ّاآلراء ّمن ّهائاًل ّزخمًا ّول د ّمما ّوبنيتهّخطاب/نص، خصائصّالخطاب

ّّو ّتُنظ مه ّالتي ّوالعناصر ّالّرّوأنواعهركائزه ّ)الخطاب ّفي: ّاإليصالي،ّبانيالمتمثلة ّأو ّالنفعي ّالخطاب ،
ّابّالصحفي،ّوالخطابّالسياسي(.الخطابّالشعري،ّالخطابّاإلشهاري،ّالخطابّاإلبداعي،ّالخط

قواعدّ،ّّووعناصرهّوشروطهّووظائفهّومقوماتهّمفهومّالخطابّالصحفيّوخصائصهّتّالوحدةشرحّو
كيفي ةّ"تحليلّالخطابّ،ّّومفهومّ"تحليلّالخطابّالصحفي"ّوأهدافهّقد متّحول،ّّووأسسّالخطابّالصحفي

ّفي.طرقّتحليلّالخطابّالصح،ّإضافةّإلىّالصحفي"ّومدارسهّوعناصره
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



 

 التمارين 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:

ّبدأتّالدراساتّالعربيةّفيّتحليلّالخطابّفي: .1
A. ّعصرّاإلسالم
B. ّالقرنّالسادسّعشر
C. ّّثمانينياتّالقرنّالعشرين
D. مطلعّالقرنّالحاديّوالعشرين 

 
ّثمانينياتّالقرنّالعشرينCّ  اإلجابة الصحيحة:

 

ّذينّقد مواّتعاريفّللخطاب:ّّمنّالباحثينّوالمفكرينّالعربّال .2
A. مختارّالفجاري.ّ
B. ّعليّالتهانوي.ّمحمد
C. ّالجابري.ّعابدّمحمد
D. .الثالثةّمعًا 

 الثالثةّمعًا.Dّ اإلجابة الصحيحة:

ّ
ّكتابانّلـ:ّ،1971ونظامّالخطابّّ،1969أركولوجياّالمعرفةّ .3

A. ّز.هاريس
B. ّّميشيلّفوكو
C. ّإميلبنفنست
D. أوليفيروبول 

 ميشيلّفوكوBّ اإلجابة الصحيحة:



 

ّ
ّناحية:ّمنّوالخطابّالنصّبينمي زّ"هودج"ّو"كريس"ّ .4

A. اإلجراءاتّالنظريةالمفاهيمّّو.ّ
B. .ّالمنهجيةّواألهداف
C. .ّالدراساتّاللغوية
D. a ّّوb. 

 .bوّّ Dّa اإلجابة الصحيحة:

ّ
ّالخطابّالصحفيّهو: .5

A. .ّفٌنّمنّالفنونّاإلعالميةّوجزءّمنّالخطابّاإلعالمي
B. ّيعتمد ّالنقد.علىّالوصف،ّوالتفسير،ّّوّفٌنّلغويٌّ
C. .ّمقولّملفوظّوصفياّوتفسيرياّونقديا
D. .ّالثالثةّمعًا

 الثالثةّمعًا.Dّ اإلجابة الصحيحة:

 
ّمنّمقوماتّالخطابّالصحفي: .6

A. .ّّاللغةّالبسيطةّوالمباشرة،ّالوضوحّوالمنطقية
B. .ّموثقّومدعومّبقوةّالحجة
C. ّوالتأثيرّفهم.ّالناسّ)الرأيّالعام(،ّتوجيهّآراء
D. aّّوb. 

 .bوDّaّّ اإلجابة الصحيحة:

ّ
ّمنّخطواتّالخطابّالصحفي:ّ .7



 

A. .ّتحديدّالهدفّوالجمهورّواللغةّوالوقتّوشكلّالخطابّونوعه
B. .ّتحر يّالدقةّواألمانةّوتوثيقّالمعلومات
C. .ّعرضّالمعلومةّالجديدةّوفقّتنظيمّمنسق
D. .  الثالثةّمعاًّ

 تحديدّالهدفّوالجمهورّواللغةّوالوقتّوشكلّالخطابّونوعهAّ اإلجابة الصحيحة:

ّ
ّالخطابّالصحفيّوقواعده:منّأسسّ .8

A. .ّالوضوحّوالحيوية
B. ّ.ّالحيادّوالموضوعية
C. .ّالتنوعّواالختصار
D.  (aّو(c. 

 c)وDّ(aّ اإلجابة الصحيحة:

ّ
ّالخطابّالصحفيّعلى:ّتحليلّمدراسّاعتمدتّمعظم .9

A. .ّعيناتّصغيرةّمنّالموادّالمنشورةّفيّالصحف
B. .ّالفهمّوالتأويل
C. .ّالمؤشراتّالكمية
D. Dّaّّوb 

 bوD aّّ اإلجابة الصحيحة:

ّ
ّمنّطرقّتحليلّالخطابّالصحفي: .11

A. .ّمعرفةّالمرسلّوالمتلق يّوالموضوعّوالوسيلةّوشكلّالخطاب
B. .ّمعرفةّالمستوىّالتعليميّوالثقافيّلمستهلكيّالخطابّالصحفي



 

C. .ّمعرفةّمدىّالتعد دّوالتنو عّفيّإنتاجّوتداولّالخطاب
D. bّوcّ.معًا 

 ضوعّوالوسيلةّوشكلّالخطابمعرفةّالمرسلّوالمتلق يّوالمّوAّ اإلجابة الصحيحة:
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 السادسة التعليمية الوحدة
 المضمون تحليل

 
 
 

 :التعليمية األهداف
 

 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب على الطالب أن يكون قادرًا على أن:

 .المضمون تحليل يعّرف .1
 .المضمون تحليل شروط يعرف .2
 .اإلعالمية البحوث في المضمون تحليل استخدامات يحدد .3
جراءات خطوات يشرح .4  :المضمون لتحلي وا 

تي يبحث ال المشكلة وتحديد ،تحليلال وهدف ،أو مادة التحليل موضوع تحديد .أ
 .فيها التحليل

 .تحليلال فروض وأ تساؤالت وضع .ب
 .تحليلال وعينة مجتمع تحديد .ج
 .هوفئات التحليل وحدات تحديد .د
 .مميكتلا نظام وضع .ه
 .المضمون( ترميز) تكويد .و
 .المضمون تحليل استمارة ثبات من التأكد .ز
 .وتفسيرها وتحليلها النتائج استخالص .ح

 
 



 

 
 

  المضمون تحليل
 
 

 مقدمة. .1
 Content Analysis  المضمون تعريف تحليل .2
 .المضمون تحليل الخصائص التي تميز .3
 الدراسات اإلعالمية. في المضمون تحليل جوانب استخدام .4
 المضمون. تحليل استخدام وعيوب حدود .5
 المضمون. تحليل خطوات .6
التي يبحث فيها  المشكلة وتحديد التحليل، وهدف ،ادة التحليلأو م موضوع تحديد .7

 التحليل.
 التحليل. أو فروض تساؤالت وضع 
 التحليل. وعينة مجتمع تحديد 
 وفئاته. التحليل وحدات تحديد 
 التكميم. نظام وضع 
 المضمون.( ترميز) تكويد  
 المضمون. تحليل استمارة ثبات من التأكد 
 تفسيرها.و  وتحليلها النتائج استخالص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 مقدمة: -أولً 

يعرف تحليل المضمون باللغة اإلنكليزية 
Content Analysis ويعرف أيضًا باسم ،

تحليل المحتوى، ُيعد تحليل المضمون أحد 
األساليب البحثية الشائعة االستخدام في 
الدراسات اإلعالمية التي تندرج تحت منهج 

مون المسح، وتنبع أهمية دراسات تحليل المض
 فهي المنتج من أهمية الرسالة اإلعالمية ذاتها،

 

اإلعالمي األساسي في العملية االتصالية، وهي التي يهدف القائم باالتصال من خاللها إلى 
 .(1)إحداث التأثيرات المرُجوَّة

يختلف الباحثون في تصنيفه فمنهم من يعتبره منهٍج دراسٍي مرتبٍط بمتابعة وقراءة 
يتضّمنها نٌص ما، أو موضوٌع معين، ويقولون في ذلك أن هذا المنهج يرقى إلى  المحتويات التي

مستوى إتمام عملية البحث بدون الحاجة إلى أي منهج آخر، فهو منهج مكتمل له أصوله 
وقواعده وأدواته. في حين يرى فريق من الباحثين أن تحليل المضمون ما هو إال أداة تستخدم 

إلى كثرة  –برأينا  –بعض المناهج األخرى، ويعود سبب هذا الخلط  كوسيلة إلجراء دراسات مع
استعارة أدوات تحليل المضمون واستخدامها في مناهج أخرى والسيما المنهجين التاريخي 

 والوصفي...
وقد ازدادت في اآلونة األخيرة الدراسات 
اإلعالمية في مجال تحليل مضمون رسائل 

ة مثل وسائل االتصال، واإلعالم المتنوع
الصحف، والمجالت، والكتب، والنشرات، أو 
برامج اإلذاعة، والتلفزيون، والسينما، لقياس 
دور القائم في االتصال، والرسالة االتصالية في 

 إحداث التغيير، ومعرفة فاعليتها نظرًا لما

 

                                                           
-621-69، ص ص 6891أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت،  - 1

622. 



 

يشكله تحليل المضمون كأحد طرق قياس الرأي العام، إذ يستخدم تحليل المضمون في معرفة 
مضمون رسائل وسائل اإلعالم لتحديد األهمية التي تحظى بها القضايا، والموضوعات المختلفة 

 من خالل معرفة كم، ونوع التغطية اإلعالمية.

وهذه الطريقة في التحليل تقوم على المالحظة، 
وجمع البيانات لدراسة ظاهرة من الظواهر، أو 
اإلجابة عن تساؤالت، يقوم فيها الباحث بجمع 

ومات بطريقة غير دخيلة، فالباحث هنا ال معل
يسأل أحدًا، وال يراقب )يالحظ( أحدًا، وال 
يضايق أحدًا، وال يتدخل في شؤون أحد، أو 
نما يقوم بمالحظة  يضعه تحت المالحظة، وا 
الظواهر وقياسها، واإللمام بها دون تدخل في 
شؤون المبحوث وخصوصياته. فهو مثاًل 

  غية في خطبيستطيع قياس الخصائص البال
رئيس أو قائد، أو مقاالت كاتب دون أن يسأله أي سؤال، فقط على الباحث أن يجمع عددًا من 
حصائها،  الخطب أو المقاالت ويخضعها لمالحظته العلمية، فيقوم بعمليات قياسها وعّدها وا 

جراء معامالت اختبار ومقارنات وغيرها... ومن الدراسات التاريخية التي استخدمت تحليل  وا 
م واستخدما فيها تحليل المضمون 1664المضمون الدراسة التي قام بها موستلر ووالس عام 

لحسم الخالف حول من الذي كتب مقاالت "الفيدرالي" في أعقاب أحداث الثورة األمريكية، وكانت 
م وبدون توقيع، وقال قائل أن الكاتب هو 1888و  1887هذه المقاالت قد نشرت بين عامي 

سون وقال آخرون إنه هاميلتون، وكان كالهما من رجال الثورة األمريكية، وتولى كالهما مادي
 . (2)منصب الرئاسة األمريكية فيما بعد

وعندما ثارت ضجة حول ما إذا كان شكسبير فعاًل هو مؤلف هذه الروايات، أو أن هذه 
هذه التساؤالت، وكان  الشخصية حقيقية وواحدة، استخدم الباحثون تحليل المضمون لإلجابة عن

 . (3)م1637ذلك في عام 
وال يقتصر تحليل المضمون على تحليل النصوص الصحفية بل يتعداها لتحليل جميع 

 أنواع النصوص بما فيها األدبية والعلمية، بل يتم استخدامه لتحليل محتوى المواد السمعية 
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والبصرية واإللكترونية، بما تحتوي من عناصر 
ة كالموسيقا والمؤثرات أخرى غير مكتوب

السمعية والمرئية وما يرتبط بها من مؤثرات 
بصرية. وبرغم تعدد استخدامات ومجاالت 
تطبيق تحليل المضمون تبقى المهمة األساسية 
ن كان ال  له تحليل المحتوى اللفظي )النص( وا 
يقتصر على النص الحرفي المطبوع، فضاًل 
ا عن أدواته التي تسهم في تحليل الشكل كم

 سيتضح في هذه الوحدة. 
  

    
 :Content Analysis المضمون  تعريف تحليل -ثانياً 

 :لتحليل المضمون تعريفات متعددة، منها

 Statistical (، فيقول تحليل المضمون هو المعنى اإلحصائي1643ما قدمه كابالن )
Semantics لألحاديث والخطب السياسية. أما بيزلي :(Paisley ) 1969  ى أن تحليل فير

المضمون هو أحد أطوار تجهيز المعلومات حيث يتحول فيه المحتوى االتصالي إلى بيانات 
 يمكن تلخيصها ومقارنتها وذلك بالتطبيق الموضوعي والنسقي لقواعد التصنيف الفئوي

(Categorization Rule). ويرى بيرلسون :(Berlson) 1971-1952  على أن تحليل
ليب البحثية )تكنيك بحثي( التي تستخدم في وصف المحتوى الظاهر أو المضمون هو أحد األسا

المضمون الصريح للمادة اإلعالمية، كما عرفه على أنه أسلوب البحث الذي يهدف إلى تحليل 
المحتوى الظاهري أو المضمون الصريح لمادة االتصال ووصفها وصفًا موضوعيًا ومنهجيًا وكميًا 

م بأنه طريقة دراسة وتحليل االتصال بطريقة منظمة 1673ي عام باألرقام، ويعرفه كريلنغر ف
 وموضوعية وكمية، بغرض قياس المتغيرات.

(: تحليل المضمون بأنه مجموعة الخطوات المنهجية 2222ينما عرف محمد عبد الحميد ) 
 التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى، والعالقات االرتباطية لهذه المعاني من

 خالل البحث الكمي، الموضوعي، والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى.
أما الزويل: فيرى أن تحليل المضمون يستهدف الوصف الدقيق والموضوعي كما يقال عن 

 وثمة تعريفات أخرى لتحليل المضمون منها: موضوع معين في...



 

 ًا، عن طبيعة محاولة الوصول إلى وصف سببي للمضمون، من أجل الكشف، موضوعي
 .المثيرات وعمقها النسبي

  يسعى تحليل المضمون إلى تحديد المعاني التي ينطوي عليها نسق االتصال بطريقة
 .منطقية وكمية

 ُيشير تحليل المضمون إلى الوصف الكمي الموضوعي ألي سلوك مؤثر. 

اث من تعريفات تحليل المضمون: أنه أسلوب من األساليب المستخدمة في دراسة األبح
باالعتماِد على صياغٍة وصٍف دقيٍق للمحتوى البحثي، ومن ثّم العمل على كتابتِه وفقًا لخالصٍة 

 محددة.
تحليل المضمون من المناهج الّدراسية المهمة، التي استخدمت لُتساعد في تحليل  ويعد

ه األبحاث، ويعد الباحث تشارلز ميلز أول من استخدم أسلوب تحليل المضمون في دراسة بحث
في القرن العشرين للميالد مع بداية ظهور استخدام أجهزِة الحاسوب في إعداد  .م1622في عام 

األبحاث ساهم ذلك في تطّور الطرق والوسائل المستخدمة في تطبيق منهج تحليل المضمون في 
لتي العديد ِمن المجاالت البحثية األخرى، سواًء الُمرتبطة بدراسِة موضوعاِت البحث العامة، أو ا

 تعتمد على تخزين محتوياِت البحث من أجل استخدامها في أوقاٍت الحقة.
 المحددات بعض في اختالفاً  المحتوى، هناك تحليل مفهوم طبيعة حول وثمة اتجاهات

 اتجاهين في التعريف تصنيف اتجاهات خاللها من يمكن المحتوى، تحليل بتعريف الخاصة
 (4):أساسيين
النشأة،  فترة عاصر والذي المحتوى تحليل في الوصفي هاالتجا هو األول: االتجاه .1

 علم في بحوث وخاصة التعريف الباحثين بعض استعار وعنه ذلك بعد واستمر
 االجتماع.

 وصف مجرد يتخطى الذي التحليل في االستداللي االتجاه وهو الثاني: االتجاه .2
 معانيوال اإلعالمية العملية عناصر عن باستدالالت الخروج المحتوى إلى

الخمسينيات والستينيات  في بداية ظهر والذي في المحتوى الكامنة أو الضمنية
 من القرن الماضي.

 
 المضمون: تحليل الخصائص التي تميز -ثالثاً 

 :من التعريفات السابقة، والتراث العلمي، تتضح الخصائص التالية
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 أسلوب أو طريقة للبحث، ُتستخدم مع غيرها من األدوات. 
 ليل المضمون توضيح الدوافع واألهداف التي يرمي إليها الكاتب أو يستهدف تح

 .المتحدث، ومعرفة مدى تأثير محتوى مادة االتصال في أفكار الناس واتجاهاتهم
  يقوم تحليل المضمون على أساس مسلمة مؤداها أن لكل إنسان بصمة فكرية تميز

اللغوي لإلنسان شفويًا  شخصيته وتكشف عن هويته، أي أنه من الممكن اعتبار السلوك
 .كان أم تحريريًا هو أدق تعبير عن هويته وميوله واتجاهاته

  يسعى تحليل المضمون إلى وصف المضمون الصريح أو المحتوى الظاهر للمادة
 .اإلعالمية

 نما يشمل الجوانب الشكلية كذلك  .ال يقتصر تحليل المضمون على المحتوى فقط، وا 
 وعية، ويخضع للمتطلبات المنهجيةيتميز تحليل المضمون بالموض. 
 يستخدم تحليل المضمون في مجاالت بحثية متنوعة، كاإلعالم، وعلم النفس، والتربية. 
  يقدم تحليل المضمون للقارئ وصفًا موضوعيًا منظمًا وكميًا للمحتوى الذي أخضعه

 .الباحث للدراسة

ولعل أبرز ما يتميز به تحليل المضمون من 
البيانات، وترتيبها خصائص، وهي: تصنيف 

باالعتماد على مجموعٍة من األبواب أو األقسام 
 المرتبطة بالنمط الُمحّدد لتحليل المضمون.

يحتوي على مجموعٍة ِمن الُملخصات القصيرة و 
حول المضمون الخاص بالبحث أو النص. كما 
يقوم على الموضوعية، كالثبات على منهٍج 

والنقاط محدٍد في صياغة المفاهيم، واألفكار، 
التي يتكون منها البحث. والتركيز على 

  الكلمات، والُجمل، والمصطلحات، والمفاهيم

التي تّم تكرارها في النص، وُيساهم ذلك في تحديد مدى أهمية الفقرات، والنصوص التي يتضمنها 
ع مضمون التحليل. ويجب أن يصل التحليل في نهاية األمر لنتائج صحيحة، ودقيقة، ومتوافقة م

عن  البيانات التي تم تحليلها، والمعلومات الواردة في مضمون النص الذي تم تحليله. فضالً 
إمكانية إعادة التحليل سواء من قبل الباحث نفسه أو من قبل آخرين، وبالنتيجة سنصل للنتائج 
نفسها، ويقوم تحليل المضمون على تحديد وحدات التحليل وهي عبارٌة عن مجموعٍة من الوحدات 
 األساسّية التي تُقدم المساعدة لمحلِل وقارئ النص للّتعرف على أدق التفاصيل المرتبطة بتفسير 



 

النتائج التي تم الوصول إليها بعد تطبيق تحليل 
المضمون، وَتَتوزع على مجموعٍة من الوحدات، 

 ومن أهمها: 
  الكلمات: هي عبارٌة عن كافة

الحروف، والّرموز، والمفاهيم الواردة 
 ص البحث.في ن

  األفكار: هي عبارٌة عن كافِة العبارات
 والُجمل الموجودة في نص البحث.

 
 

  طبيعة المادة: وهي عبارٌة عن َتصنيف المضمون بناًء على الفكرة الّرئيسية التي اعتمد
 عليها، سواًء أكان المضمون علميًا، أم إعالميًا، أم اجتماعيًا، أو غيرها. 

 
 المضمون:ولعل أبرز خصائص تحليل 

للمادة اإلعالمية،  التصنيف أو الوصف المضمون تحليل هدف :الوصف هدفه .1
 هذه وخصائص تحديد، سمات إلى وصوالً  تصنيفات )فئات(، الرسالة( إلى( االتصالية

 .االتصالية المادة
النتيجة التي  لتكون ذاتيته، وتحيزه من الباحث فيها يتجرد ذاتي غير أنه أي :الموضوعية .2

 .موضوعية ها أو الحكم قائمة على أمورسيصل إلي
 القواعد وهذه تقيد الباحث، ثابتة لقواعد يخضع االتصالية المادة اختيار أن أي :منظم .3

 وطريقة تحليل، وفئات بوحدات، متمثلة أسس علمية على بناءً  يضعها المحلل تقوم التي
 .متكامالً  معا نظاماً  والتي تشكل الوصف والتصنيف

 رقمياً  والقياس على العد ويعتمد الكمي، بالجانب المضمون تحليل بمعنى يهتم :كمي .4
الوصول إلى  بهدف اإلحصائية يستخدم األدوات أنه كما المتغيرات وقياسها، لحصر

 .الدقة التامة
 أن باحثون يرى إذ الباحثين بعض بين جدالً  المضمون تحليل في الكمي الجانب أثار لقد

 بالعدد يتعلق أنه آخرون يرى حين ، فيFrequency تبالتكرارا يتعلق أو الحصر العد
Numericalمثل سمات استخدام خالل من الكم على االعتماد اآلخر البعض يتجنب ، بينما 

والكيفي  Quantitative الكمي المضمون تحليل بين التمييز إلى دفع مما )أكثر، أقل أغلب،(
Qualitative 



 

 الدراسات اإلعالمية: في المضمون تحليل جوانب استخدام -رابعاً 

هناك محاوالت متعددة ُيستخدم فيها تحليل المضمون، وهناك مادة بحثية يستخدمها 
الباحثون، منها تحليل الشعارات التي ُتستخدم في المناسبات المختلفة، وتحليل التمثيليات واألفالم 

اء وشخصية الكاتب، والجرائد التي عالجت موضوعًا أو مدة زمنية معينة، وتحليل دعاية األعد
وتحليل النكتة واألدب الشعبي، وبرامج اإلذاعة والتليفزيون، وتحليل القيم التي تتضمنها المواد 

 (5)استخدام تحليل المضمون:األدبية وغيرها من محاوالت. ولعل أبرز مجاالت 

التفاعل ُيستخدم تحليل المضمون في دراسة عملية  حيثدراسة التفاعل الجتماعي:  -
داخل األنساق االجتماعية الصغيرة، كالجماعات، والكشف عن اتجاه هذا  االجتماعي

ل التصرفات واألفعال التي تصدر التفاعل. يقوم المالحظون بطريقة غير مباشرة بتسجي
عن األفراد، ثم تحليلها للوصول إلى أنماط التفاعل في الجماعات الصغيرة، مما يساعد 

 .على الكشف عن طبيعة بناء هذه الجماعات ودينامياتها
استخدم تحليل المضمون في دراسة التفاعالت الدائرة في العمليات الدراسات العالجية:  -

لخدمة االجتماعية والطب النفسي. وكان الهدف من هذه الدراسات العالجية في مجال ا
هو الوقوف على العوامل المؤثرة في العالقة بين المعالج والعميل، حيث لوحظ أن هذه 
العالقة تتغير في مضمونها األساسي خالل الزمن وباختالف طرق العالج. كما ُطبقت 

لمتبادلة بين بعض األفراد الذين طريقة تحليل المضمون في اليابان على الخطابات ا
يطلبون المشورة في مشكالت الحياة من األبواب المخصصة لذلك في الجرائد والمجالت، 

 .للكشف عن نوعية هذه المشكالت
ُيستخدم تحليل المضمون في دراسة القيم دراسة علمية كمية. فقد قام "رالف دراسة القيم:  -

مون كتاب "الولد األسود"، بقصد تأكيد وايت" عالم النفس االجتماعي، بتحليل مض
إمكانية دراسة القيم علميًا، وتوضيح طبيعة ومدى تحليل المضمون بصفته أسلوبًا في 
البحث العلمي، وقام بتحديد فئات القيم التي صنفها بين فيزيقية واجتماعية وعلمية 

بوَّب هذه الرموز  ومعرفية... إلخ. ثم وضع رموزًا ُتشير إلى كل قيمة من القيم، ثم بوَّب
 .في جداول رقمية، بقصد تفسير كل نتيجة رقمية في ضوء الصورة الشاملة
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وذلك من خالل تحليل مضمون دراسة الحالة السيكولوجية للقائم بعملية التصال:  -
أنواع االتصال التي يقوم بها األفراد، كالخطابات وسير الحياة، وما يقدمه المحررون في 

 .ج اإلذاعة والتليفزيون، بوصفها مشيرًا إلى دوافعهم وبواعثهمالجرائد ومعدو برام
استخدم تحليل المضمون في دراسة بعض المالمح الثقافية للمجتمعات اإلنسانية:  -

 .الكشف عن بعض سمات الطابع القومي للمجتمع، وتحليل مضمونها كمًا وكيفاً 
تحويه، وما تشتمل بقصد الوقوف على مضمونها وما دراسة وسائل التصال الجمعي:  -

عليه من أهداف. وقد كان هذا النوع من الدراسة أكثر جذبًا النتباه عدد كبير من 
 .المشتغلين بالرأي العام ووسائل االتصال الجماهيري

ازداد استخدام تحليل المضمون لدراسة الظاهرة األدبية دراسات سوسيولوجيا األدب:  -
بة األدب لظواهر الحياة االجتماعية دراسة تحليلية اجتماعية، بقصد توضيح مواك

والقضايا الجماهيرية، وقد تمخض ذلك عن محاولة تطوير األساليب الفنية المستخدمة 
في البحث االجتماعي لدراسة األعمال األدبية، وقد أتاح ذلك فرصة ألن يغزو تحليل 

يجابية  .المضمون هذا المجال، وحقق نتائج مهمة وا 

عديدة في المجال اإلعالمي من  مجاالت في يستخدم كونه من المضمون تحليل أهمية تنبع
 أبرزها:
  :اإلعالمية المادة وخصائص سمات وصف .1
أية وسيلة  في اإلعالمية الرسالة وخصائص سمات، على التعرف في المضمون تحليل ُيستخدم
 .زمنية فترات عدة أو واحدة، زمنية فترة خالل إعالمية

المنشور في الصفحة األولى في صحيفة  سمات الخبر الرئيسيعلى سبيل المثال: التعرف على 
 مدة زمنية محددة. معينة، أو الخبر الرئيسي في قناة إذاعية أو تلفزيونية إخبارية.. خالل

 معينة لقضية اإلعالمية المعالجة وخصائص سمات على للتعرف المضمون تحليل ويستخدم
 .تعددةم إعالمية وسائل أو متعددة، خالل فترات زمنية

م. أو سمات 2217-2211لألزمة السورية  السورية الصحافة على سبيل المثال: معالجة
 الرياضية لكأس العالم األخيرة.. لألحداث السوري اإلعالم في التلفزيونية التغطية
 (6):اإلعالم وسائل تأثير على مؤشرات للتعرف رصد .2
استراتيجيات القائم باالتصال  على تدل مؤشرات معينة على الحصول في المضمون تحليل يساعد
 تعطي لكنها اإلعالم وسائل تأثير نتائج إلى للتوصل لوحدها تكفي المؤشرات ال وهذه ونواياه،
 تحليل نتائج على تعتمد الجمهور طبقت على مسحية دراسات إعالمية هناك أيضاً  .راتمؤش
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 التي الثقافي( الغرس) تدراسا مثل الدراسة المسحية، قبل البدء في تنفيذ خطوات المضمون
 تأثير لترى الجمهور دراسة على تجري ثم اإلعالمي والسيما الدرامي، ماهية المضمون تدرس
 تحليل األولويات( على دراسات )ترتيب كما تعتمد المشاهدين، جمهور على الدراما هذه

 أولوية تلتح التي الموضوعات اإلعالمية لتحديد المادة مضمون لتحليل أولى كخطوة المضمون
 ترتيب على التغطية تأثير هذه لمعرفة الجمهور دراسة على تجري ثم اإلعالمية، التغطية في

 وترتيب أولويات اإلعالم وسائل أولويات ترتيب بين االرتباط يقاس ثم الجمهور، أولويات
 .الجمهور
 :بالواقع ومقارنته اإلعالمي المضمون في األفراد والجماعات صورة رصد .3
المضامين  في معينة جماعات أو أفراد عن تقدم التي الصورة لرصد المضمون حليلت يستخدم

 إلى ذلك يتعدى وقد بدراسات الصورة، يعرف ما وهو إلخ، أو.. الدراما أو اإلخبارية اإلعالمية
 .الفعلي الواقع في والصورة اإلعالم في الصورة هذه المقارنة بين

 :جتمعيةالم والتطورات التغيرات مؤشرات عن رصد .4
تحليل  خالل من العام الرأي اتجاهات مؤشرات عن إلى للوصول المضمون تحليل يستخدم إذ

 وبريد والمدونات، االجتماعي، التواصل ومواقع اإلعالم، وسائل في الجمهور مشاركات
 .إلخ...القراء

 
 (7)المضمون:  تحليل استخدام وعيوب حدود -خامساً 

أي أسلوب ال يخلو تحليل المضمون شأنه شأن 
 في التحليل من بعض العيوب منها:

 تحليل على االعتماد يمكن ال .1
 فقط في بعض المضمون
 إلى األمر يحتاج إذ الدراسات،

 القائم دراسات إضافية على
 وسائل في العاملين(باالتصال 

 دراسات على اإلعالم( أو
 .الجمهور
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بحدود  رهن فهي يلالتحل وفئات وحدات أساسي على بشكل المضمون تحليل يعتمد .2
 مضمون دراسة تحليل نتائج على االعتماد دائماً  الباحث يستطيع وال وأهدافه، البحث

 .الدراستين في المضمون تحليل وفئات وحدات الختالف دراسة أخرى للمقارنة
 أو وتسجيله، المضمون، تتبع من بدءاً  كبيرة جهود إلى المضمون تحليل يحتاج .3

 طبيقات ال يمكن الحصول عليها بسهولة، باإلضافةتجميعه وفي العديد من الت
 بالوصف الباحث قيام عند الموضوعية شرط بضرورة توفر خاصة لمشكالت
 .والتصنيف

 التحليل تأكيد وحدة من الرغم على خاطئة وأحكام استنتاجات إلى التوصل احتمال .4
 لها.

 مما شمولها مالتي يخضعها الدارس للتحليل في بعض األحيان وعد الوثائق محدودية .5
 النتائج، وربما يختار عينة غير ممثلة لمجتمع الدراسة. على ينعكس

 يكون متمتعاً  الدارس أن من يحتاج بشكل سيء حيث المحتوى تحليل تطبيق احتمال .6
 والدقة والدراية المعمقة لألهداف التي يسعى للوصول إليها.  بسمات الوضوح

المعلومات المأخوذة من تحليل المضمون قد ال تكون معلومات مأخوذة من وثائق  .7
حقيقية أو قد ال تكون وسائل اإلعالم التي أخذت عنها لوسائل اإلعالم بصورة 

 جيدة.
تتطلب عملية الترميز قيام المرمز بتفسير الكثير من الفقرات لتصنيفها في فئات  .8

ز وخبرته مما يؤثر في مدى صحة الترميز، الترميز وهذا له عالقة بخلفية المرم
 وبالتالي في النتائج التي يتوصل لها التحليل.

من الصعب الحصول على إجابات لألسئلة التي تتطلب معرفة األسباب. ففي كثير  .6
 من األحيان ال توجد إجابات جاهزة يمكن الحصول عليها مباشرة من النص.

بوصفها غير نظرية أو تفتقر  قد كثيراً الدراسات التي تستخدم تحليل المضمون تنت .12
 لإلطار النظري.

 
 
 
 
 



 

 (10( )9( )8)المضمون:  تحليل خطوات -سادساً 
 :هي خطوات عدة يتبع فإنه المضمون تحليل الباحث يستخدم عندما
التي يتناولها  والمشكلة من التحليل، والهدف الموضوع الذي يود تحليله، األولى: تحديد الخطوة

 .في التحليل
 للتحليل. أو فروض تساؤالت الثانية: وضع وةالخط

 ليتم تحليها.  ويختار منه عينة الذي سيجري عليه التحليل المجتمع الثالثة: تحديد الخطوة
 Content، وفئات التحليل Unit of analysisالتحليل وحدات تحديد الرابعة: الخطوة

Categories. 
 التحليل. استمارة باتث من للتأكد التكميم نظام الخامسة: وضع الخطوة
 .المضمون ترميز(( تكويد السادسة: الخطوة
 .المضمون بالتأكد من ثبات وصدق استمارة التحليل تحليلتنفيذ  السابعة: الخطوة
 .وتفسيرها وتحليلها النتائج الثامنة: استخالص الخطوة

 
 :تحليلالتي يتناولها ال والمشكلةتحليل، ال وهدف موضوع، تحديد األولى: الخطوة .أ

 المضمون الدارس عند دراسة تحليل يقوم
 سيجمع التي القضية أو الموضوع بتحديد

 أهداف يحدد كما عنها، المعلومات والبيانات
التي يسعى لإلجابة عنها أو  التحليل والمشكلة

 .العملي جهده يتشتت ال كي سيعالجها التي
 

 

 :التحليل أو فروض تساؤلت وضع الثانية: الخطوة .ب
و أ تساؤالت لوضع العلمية وبمالحظاته بالدراسات السابقة الباحث ما يستعين غالباً 

 إلى التوصل في أساسياً  تؤّدي دوراً  الجيدة أو الفروض التساؤالت شك أن وال دراسته، فروض
 .بها يعتد علمية نتائج
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ويختار منه عينة  الذي سيجري عليه التحليل، المجتمع تحديد الثالثة: الخطوة .ج

 :اإلجرائية( مفاهيم التحليل )التعريفات يل. وتحديدللتحل
يقصد به تحديد الموضوع الذي سيدرسه 

 يلتزمالباحث بأبعاده المكانية والزمانية، و 
 تبعاً  وعينته البحث مجتمع بتحديد الباحث
يلتزم  كما وهدفه، البحث وفروض لتساؤالت
 العلمية المصطلحات لكل واضح علمي بتحديد
 الثبات، اختبار إجراء قبل ثالبح في الواردة
 . الدراسة مضمون تحليل في البدء الفعلي وقبل
  
 :التحليل وفئات التحليل وحدات تحديد :الرابعة الخطوة .د
 وحدات التحليل: – أ

تختلف هذه و  القابلة للعد أو الحصر في التحليل، أصغر وحدات اإلحصاء هي التحليل وحدات
خر بحسب أغراضه وفروضه أو تساؤالته، ولكن معظم الوحدات من دراسة ألخرى ومن بحث آل

في  استخدمتالدراسات التي تناولت تحليل المضمون، تتفق على أن أبرز وحدات التحليل التي 
 :أهمها الدراسات اإلعالمية ومن معظم

  :Word or Symbolالرمز  أو الكلمة وحدة .1

الحرب،  اًل: كلمة )السالم،مث المضمون تحليل في استخدامها يمكن قياس وحدة أصغر وهي
وكم مرة تكررت في النص سيكون لها مدلول في التحليل، وهذه الوسيلة أو  .)..الحرية،...

فالكلمة هي أصغر وحدة ُتستخدم في هذا الكاتب يدعو للكلمة التي تتكرر على نحو أكبر. 
يق بعض تحليل المضمون، وقد تشير الكلمة إلى معنى رمزي معين، كما قد تتحدد من طر 

 



 

المصطلحات أو المفاهيم التي تعطيها معنى خاصًا. وعندما ُتستخدم الكلمة بصفتها وحدة في 
تحليل المضمون، فإن الباحث يضع قوائم ُيسجل فيها تكرارات ورود كلمات أو فئات مختارة 
في شأن المادة موضوع التحليل، وُتستخدم الكلمة في التحليل األدبي والسياسي ومواد 

 .التعليمي االتصال

  :Sentence or Paragraphالفقرة  أو الجملة وحدة .2
 .النص في كلمات عدة أو جملة رصد هو

  :Characterالشخصية  وحدة .3

األفالم أو  أو النقد أو الدراما عينتها النص أو تكون الدراسات التي في غالباً  تستخدم
ال التحليل غيرها من أعمال يكون للشخصية دور فيها. وكمثال تتضمن بعض أشك

بحسب وحدة التحليل هذه وصفًا للبناء القصصي الشكلي، إذ يتركز االهتمام على 
وال يهتم المحلل  .الشخصيات، صعوباتها، وخياراتها، ونزاعاتها، وتعقيداتها، وتطّوراتها

نما بالشخصيات بوصفها حاملًة للقصة، وينهمك التحليل بإعادة  هنا بالنص بحد ذاته، وا 
تأليف القصة، واالفتراض هنا هو أن الباحث قارئ كفؤ للقصص، ومن تركيب أسلوب 

ثارة لالهتمام، تحليل  م الشامل 1668« بروب»أكثر تطبيقات هذه التقنية تعقيدًا وا 
كالبطل، والمساعد، »لقصص الجّن والذي حدد فيه األدوار العامة للشخصيات 

اثلة من العناصر في القصة ، كما حدد سلسلة خطّية متم«والمسعف، والساذج، والسّياف
كالتنّكر، »وكذلك الوظائف الخاصة في القصة « كالحالة األولية، واالنذهال، والحرم»

 .«والمطاردة، وتبديل المظهر، والعقاب

 :  Themeالقضية أو الموضوع وحدة .4

اإلعالمية، كقضية  المادة ضمن معين موضوع وتناول ورود رصد خالل من وذلك
أو ارتفاع األسعار أو سعر الصرف.. هذا من شأنه أن يبين مقدار  التعليم أو البطالة

فالقصد هنا الوقوف على العبارات أو  .اهتمام النص أو الوسيلة أو البلد بهذه القضية
األفكار الخاصة بمسألة معينة، ويعتبر الموضوع أهم وحدات تحليل المضمون عند 

 .هاتدراسة اآلثار الناجمة عن االتصال وتكوين االتجا

 



 

  :والستمالت الدوافع وحدة .5
اإلعالنات والدرامية...  مضمون النصوص الصحفية والمواد في غالباً  الوحدات هذه وترصد

من خالل تسليط الضوء على االستماالت التي يعتمدها النص أكثر هل هي استماالت عقلية 
 .أم عاطفية.

  :والزمن المساحة وحدة .6

النص  مساحة أو الفيلم، أو النشرة أو البرنامج زمن اسلقي المستخدم المادي المقياس وهو
الصحفية، أو غيرها من مساحات لمواد تنشر في الصفحة، وقد  الصورة مساحة أو الصحفي،

يضاف لها الموقع على صفحة فردية أم زوجية في قمة الصفحة أم قاعها، لها تم تزويدها 
دة المساحة والزمن تقسيم المضمون بسائل إبراز أم ال، هل زودت بصور أم ال.. فأساس وح

تقسيمات مادية، سواء بالنسبة لمواد االتصال المرئية مثل األعمدة وعدد السطور وعدد 
الصفحات، أو المسموعة مثل عدد الدقائق التي يستغرقها برنامج معين، أو المرئية المسموعة 

 .مثل طول الفيلم ومدة إذاعة برنامج تليفزيوني

و هي ما تسمى أحيانا بالوحدة الطبيعية و  Itemالفن اإلعالمي (  أووحدة المفردة ). 7
تختلف هذه الوحدة باختالف الدراسة ، فمنها ما يكون كتابا أو مجلة أو قصة أو برنامجًا 
إذاعيا أو تلفزيونيا وما شابه ذلك، و يمكن اختيار وحدة المفردة التي تمثل البرنامج التلفزيوني 

 باألخبار أو المقاالت أو الصور الصحفية أو التحقيقات.أو األشكال المرتبطة 

 التحليل: فئات تحديد ب

يعتمد تحليل المضمون على دقته في تصنيف المادة بحسب مضمونها، ذلك التصنيف 
هوايت هيد" ـ "الذي يسهم إسهامًا مهمًا في التحليل العلمي من أي نوع. فالتصنيف ـ كما يقول 

ويجب أن تكون الفئات محددة تحديدًا واضحًا وجامعًا مانعًا، ما وسع  نصف الطريق إلى الحقيقة،
 الباحث إلى ذلك سبياًل. ومن نماذج فئات التحليل:

 فئات ماذا قيل

توجد عدة فئات تندرج تحت ماذا قيل في مادة االتصال، ولعل أكثر الفئات عمومية في 
مة تتعلق بالموضوع الذي تدور دراسة تحليل المضمون هي فئة موضوع االتصال، وهي فئة عا

حوله مادة االتصال. ثم فئة اتجاه مضمون االتصال، وهي تتمثل في تعرُّف وجهات النظر لمنتج 



 

مادة االتصال. ثم فئة المعايير التي تطبق على مضمون االتصال، وهي تتعلق بالمعايير التي 
لى وضع مقياس كمي ُيصنف يضعها الباحث للحكم على مادة االتصال، وعادة ما يلجأ الباحث إ

 .وفقه االتجاهات المختلفة

ثم فئة طرق  ثم فئة القيم، وهي تتعلق بالوقوف على القيم التي تتضمنها مادة االتصال.
تحقيق الغايات، وهي تحدد الطرق التي ُتستخدم في تحقيق الغايات داخل المضمون. ثم فئة 

المادة، كالسن والجنس والمهنة، وبعض السمات، أي السمات الشخصية لألفراد المذكورين في 
الخصائص النفسية... إلخ. ثم فئة الفاعل، وتتعلق بتحديد األشخاص الذين يقومون باألدوار 
األساسية في قصة أو رواية. ثم فئة المرجع، وُيقصد بها تحديد الشخص أو الجماعة التي ُتساق 

د المكان الذي تصدر عنه مادة التعبيرات على لسانها. ثم فئة المكان، وهي تتعلق بتحدي
 .االتصال. وأخيرا فئة المخاطبين، أي الجماعات التي توجه إليها مادة االتصال

 فئات كيف قيل

وتشتمل فئات كثيرة، منها فئة شكل أنواع االتصال، فإذا كان مصدر التحليل كتبًا مثاًل، 
الموضوع، بقصد الكشف عن ُيصنف شكلها إلى روائية وغير روائية. ثم فئة الشكل الذي يتخذه 

شكل العبارات التي ترد في المضمون، وهل تعبر عن حقائق أو أماني. ثم فئة التعبير، وُيطلق 
عليها الفئة االنفعالية، وتتعلق بقياس مدى االنفعال الذي يظهر في المضمون. وأخيرًا فئة 

 .ستشهاد بمصادر أخرىالوسيلة، وُيقصد بها الوسيلة التي يتبعها المضمون، كالتقييم أو اال

 مادة وتصنيف لتقسيم تستخدم المستخدمة، والتي التصنيف بدائل هي التحليل ففئات
 ويستخدم الباحث بعضها، مع متداخلة وغير شاملة تكون أن التحليل فئات ويشترط في االتصال،

أن  االتالح بعض في للباحث يتبين وعندما ،)أخرى(هو  التصنيفات ضمن مفتوحاً  إضافياً  بديالً 
 ، مثالً )أخرى( فئة في يضعونه فإنهم الموضوعة الفئات عليه تنطبق ال المضمون من جزءاً  هناك

 قضايا إقليمية، قضايا محلية، قضايا الصحفية: األخبار نشرات في الواردة القضايا تصنيف
عالمية. أو قضية حرب أو سلم، أو قضية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.. وغيرها من 

 صنيفات تالئم طبيعة الدراسة للوصول لنتائج موضوعية. شريطة أن يراعي الدارس عدمت
 بناء يكون أن يجبو  أي خيار يمكن أن تحتمله الفئة. التداخل، والشمول بمعنى عدم إغفال

 يطلق عليه )ثبات ما وهو ،)المحكمين عليه )المرمزين يتفق ثابت نظام على قائماً  الوحدات
 :التحليل فئات لوضع ( وتوجد طريقتانInterceder Reliability المرمزين



 

الدراسات السابقة ومن الميراث  من يستفيد الباحث هنا Priori Coding السابق: الترميز .1
التحليل، وال شك أن الدراسات السابقة تعج بالنصائح  فئات لوضع النظري والفكري

 .والطرق المرشدة للخروج بفئات تحليل مناسبة
 من أولية عينة تحليل بعد الترميز هذا ويتم Emergent Coding الحق:ال الترميز .2

التي يقوم  االتصالية المادة من مستمدة تحليل فئات وضع على مما يساعد المضمون
 .الباحث بتحليها

 
 :التكميم نظام وضع الخامسة: الخطوة .ه

 أحد ثالباح يختار أن ويمكن أرقام، إلى المضمون لتحويل وقواعد نظام وضع أي
 ، المستوىOrdinal الترتيبي ، المستوىNominal االسمي المستوى األربعة: مستويات القياس

 .Ratio النسبي ، المستوىIntervalالفئوي 
 االسمي: في أي صفحة منشور هذا النص )في قمة الصفحة أم قاعها(. المستوى :1 مثال
 حسب النصوص الصحفية لتصنيف مقياساً  الباحث يضع أن الترتيبي: يمكن المستوى :2 مثال

منخفضة، على الصفحة األولى  درجة متوسطة درجة عالية مهمة: بدرجة صفحات في ورودها
فهو مهم في الصفحات الداخلية، علما أن الصفحة الفردية أغنى من الصفحة الزوجية ألن عين 

 ، وثمة مواقع أغنى من مواقع أخرى وهكذا.القارئ تقع عليها أوالً 

جريدة أو  النص الصحفي في لتصنيف الدارس مقياساً  يضع أن الفئوي: يمكن لمستوىا :3 مثال
 :مجلة أو أي منشور آخر

 قوي. ضعيف.......................... - 1
 ....................في النهايةفي المقدمة. –2
 جرئ في الطرح...............غير جريء. -3
 . معرض له.مؤيد )مع ( الموضوع الذي يتناوله.. -4
 قدم حججًا مقنعة..............يخلو من الحجج والبراهين. -3

النص الصحفي أو معرفة  مساحة عمود( لقياس/سم( وحدة كاستخدام النسبي: المستوى :4 مثال
 ما هي نسبة تكرار كلمة في النص بالقياس لعدد الكلمات في النص. 

 
 المضمون(: تكويد )ترميز السادسة: الخطوة .و

، Categories فئات في ووضعها البيانات بحصر الخطوة هذه الدارس في ميقو 
  معايير وفق مضبوطة استمارات Coders) بالتكويد القائم( للمكود يعطى عملية التكويد ولتسهيل



 

 
 عالمات ووضع بتصنيف البيانات، له تسمح

شارات  مما االستمارة، في محددة أماكن في وا 
 .العمل ويسرع يسهل

  
 
 استمارة ثبات وصدق من السابعة: تنفيذ تحليل المضمون بالتأكد الخطوة .ز

 :التحليل

وهذه المعايير متداخلة،  .هناك عدة معايير للقياس: الثبات، الصدق، الصحة، الدقة
ولكن كيف تتداخل المعايير: بالمعنى العام الصدق هو معيار الحصول على قياس )سليم( 

معايير الثبات، والصحة )الخلو من التحيز، الخطأ  ويمكن النظر إلى الصدق على أنه يتضمن
غير العشواائي( والدقة أي إن القياس ال يمكن أن يكون صادقًا إذا لم يكن ثابتًا، وصحيحًا، 
ودقيقًا نسبيًا ومن جهة أخرى، قد يكون المقياس ثابتًا، وصحيحًا، ودقيقًا، ولكنه ال يزال غير 

بات بأنه المدى الذي نصل فيه من إجراءات القياس نفسها الثبات يمكن تعريف الث وأيضاً  .صادق
إلى النتائج ذاتها، في محاوالت متعددة، وعندما يستخدم المرمزون اليدويون في تحليل المحتوى، 
فهذا التعريف يترجم إلى ثبات بينّي بين )المرمزين( أو ما يعني مقدار االتفاق أو التطابق بين 

البد من تطبيق مجموعة من معامالت الثبات البينّي بما يتضمن لذلك  .مرمزين اثنين أو أكثر
صيغها، ويلفت النظر إلى استخدام مرّمزين يدوّيين متعددين، وهو تقنية يتم تجاهلها على نطاق 

 .واسع في األدبيات المنهجية السائدة

 اثنين من اشتراك خالل من المضمون، تحليل الستمارة أولي اختبار إجراء ويجب
 أشهر ومن الثبات لقياس طرق عدة استخدام ويمكن المضمون، بترميز منهما يقوم كل ين،المرمز 
 (هولستي معادلةاستخدام )الطرق: هذه

فإن معامل  ،( حالة18( حالة، واتفقا في )24 المرمزين قد حلال )فمثاًل لو افترضنا أن كال
 :هولستي( تصبح كاآلتيالثبات طبقًا لطريقة )

 2+ن1/ ن ت 2معامل الثبات = 
 حيث ت = عدد الحاالت التي اتفق عليها المرمزان

 = عدد الحاالت التي رمزها الباحث األول1ن
 = عدد الحاالت التي رمزها الباحث الثاني2ن



 

 :عاله فإن معدل الثبات يستخرج كاآلتيللمثل، أو االفتراض أ طبقاً و 
2×18/24+24 =36/48 =3/4  =75% 

 %75أي أن الباحثان اتفقا بنسبة 
 

 :وتفسيرها وتحليلها النتائج استخالص: الثامنة الخطوة .ح
 النسب مثل( الدراسات البسيطة حالة في وصفية إحصائية أساليبدارس ال يستخدم

 فروضاً  تختبر التي الدراسات حاالت في أما النتائج، على للحصول المنوال المتوسط، المئوية،
 .تعقيداً  كثرأ إحصائية معامالتعلمية البد له من استخدام 

 .موضوعية علمية رؤية بحسب لنتائجا وتحليلتفسير  إلى يسعى النتائج استخالص وبعد
ويرتبط تحليل النتائج بمعدل الثبات المستخدم، والبد أن يولي الدارس عناية خاصة بالصدق الذي 
ار يقصد به قياس ما نود قياسه بالفعل، ويرتبط صدق المقياس في تحليل المضمون بدقة اختي

العينة وبدقة بناء الفئات ودقة تعريف الموضوع المدروس وتحديد الفئات تحديدا دقيقا، وتستخدم 
الصدق الظاهر، وينصح الباحثون باستخدام أشكال  عدة طرق لقياس الصدق من أكثرها شيوعاً 

أخرى من الصدق كصدق المحتوى والصدق التنبؤي والصدق المميز وصدق التقارب والتمايز 
 البنائي والتركيبي. والصدق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 خالصة

كأحد األساليب البحثية في الدراسات  المضمون تحليل التعليمية تناولت هذه الوحدة
اإلعالمية المندرجة تحت منهج المسح، وقدمت تعاريف متعددة لتحليل المضمون، وأبرز 

 جاالت استخدامهتنظيم والكمية(، وموال والموضوعية الخصائص المميزة له مثل )الوصف
 ،من حيث وصف سمات وخصائص المادة اإلعالميةالمتنوعة خصوصًا في المجال اإلعالمي 

رصد صورة األفراد والجماعات في المضمون  ،رصد المؤشرات للتعرف على تأثير وسائل اإلعالم
الوحدة اإلعالمي ومقارنته بالواقع، ورصد مؤشرات عن التغيرات والتطورات المجتمعية، كما تطرقت 

بعرض الخطوات التي يتبعها الباحث في تحليل انتهت إلى حدود استخدام تحليل المضمون، و 
المضمون بدءًا من تحديد الموضوع الذي يود الباحث تحليله والهدف من التحليل والمشكلة التي 

عليه  يتناولها في التحليل مرورًا بوضع تساؤالت أو فروض للتحليل ثم تحديد المجتمع الذي سيجري
نظام التكميم للتأكد من وضع وفئات التحليل ثم  تحديد وحدات التحليلثم  التحليل واختيار العينة

، التحليل وصدقها وتنفيذ التحليل بالتأكد من ثبات استمارة ثبات استمارة التحليل ثم ترميز المضمون
 وأخيرًا استخالص النتائج وتحليلها وتفسيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التمارين 

 :يلي مما الصحيحة اإلجابة اختر
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  كيفي فقط  Cاإلجابة الصحيحة:
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 .التحليل فئات  Cة الصحيحة:اإلجاب

 
 :وحدة المضمون تحليل يستخدم -3

A. الكلمة. 
B. الشخصية. 



 

C. الموضوع. 
D. صحيح أعاله ذكر ما كل. 

 .صحيح أعاله ذكر ما كل D اإلجابة الصحيحة:
 
 

 أجب عن األسئلة التالية:

جراءات تحليل المضمون عدد تعداداً  -1  فقط خطوات وا 

فية تنشر في افتتاحية صحيفة في صمم استمارة تحليل مضمون لمجموعة مقاالت صح -2
 بلدك.
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 مقدمة: -أولً 

 

 

هيمنت الصورة على عالمنا، فعلى الرغم من أن وجودها ضارب في أعماق التاريخ إال أن تأثيرها قد ازداد قّوة 
األمر الذي جعل بعضهم يصف هذا  ،افي هذا العصر، بعد أن شاركت النص المكتوب إنتاج المعرفة ونقله

أعانت الصورة الكلمة المكتوبة على رسم الصورة الذهنية واستحضارها، فقد و  .العصر بعصر حضارة الصورة
أثبتت الدراسات أن خيال الفرد قادر على اختزان الصور البصرية أكثر من قدرته على اختزان األشكال األخرى، 

ند معظم الناس على اختالف فئاتهم وبيئاتهم واهتماماتهم، خاصة بعد التطور لهذا فقد اكتسبت الصورة أهمية ع
التكنولوجي الذي شهده عالم إنتاج الصورة وتوزيعها وتوظيفها، فأقام اإلنسان عن طريقها عالقة جديدة مع الزمان 

 .(1)والمكان، وصار يشاهد األحداث لحظة وقوعها، بشكل مرئي ومحسوس في الوقت نفسه
يش اليوم في عصر الصورة، حيث "تمأل الصور الصحف والمجالت والكتب والمالبس ولوحات نحن نع

، (2)اإلعالنات وشاشات التلفزة، والكمبيوتر واإلنترنت والهواتف الجوالة، بشكل لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية"
 كل هذه األمور تدلُّ على الهيمنة والحضور الطاغي للصورة، في حياة اإلنسان.

ولعل أيامنا مزدحمة باألخبار على مختلف الصعد السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والتكنولوجية 
وغيرها، والتي تتدّفق عبر مختلف الوسائل اإلعالمية: التلفزيون، الصحف اليومية، المواقع على الشبكة 

تمّخض عن التطور التكنولوجي بير.. حيث العنكبوتية، وأصبح العالم عالمًا تشغله صناعة الصورة إلى حّد ك
الكاميرات الرقمية وتعاملها مع تقنية الحاسبات اآللية، وأصبحت مهارات التصوير ال تقتصر على اختيار المنظر 

                                                           
 .4 – 3(. ص ص 0202. غزة: جامعة األمة للتعليم المفتوح، )هارات التصوير الصحفيممحمود محمد الرنتيسي:  - (1)
 .7(، ص0222، )300العدد  (. الكويت: سلسلة عالم المعرفة،عصر الصورة )السلبيات واإليجابياتشاكر عبد الحميد:  - )2(



 

نما امتّدت للتعامل مع الصور على أجهزة  واإلمساك بآلة التصوير "الكاميرا" وتسجيل هذا المنظر فقط، وا 
 .(3)الحواسيب

 
 مفهوم الصورة: -ثانياً 

جاء في لسان العرب البن منظور أن الُمصوِّر اسم من 
أسماء اهلل الحسنى، وهو الذي صوََّر الموجودات كلها، 
ورتّبها فأعطى كل شيء صورًة خاصة وهيئة مفردة 
يتمّيز بها، على اختالفها وكثرتها، وصوَّره اهلل صورًة 

عل كذا فتصّور، والتصاوير: التماثيل، وصورُة الف حسنة
، وصوَّر تصويرًا، رسم، وصف، (4)وكذا أي هيئته

التقط أشكال األشياء بواسطة آلة  نحَت،
ورة: الشكل أو ،(5)تصوير وصوَّره: جعل له صورة، الصُّ

 .(6)الهيئة، أو ما ُيرَسُم وُيصوَّر

 

أو هيئة، والتصوير  لذلك فإن أصل اشتقاق الصورة من َصاَرُه على كذا أي أماله إليه، فالصورة مائلة إلى شبه
 .(7)جعل الشيء على صوره، والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف

في حّد ذاتها مشتقة من اللفظة  Imageوكلمة "صورة" 
وتعني المحاكاة في المجال النفسي،  IMAGOالالتينية 

كما تعني التشابه، النسخ، إعادة اإلنتاج، وفي اللغة 
صدرها السميولوجي العربية تعني هيئة الفعل، وم

IMATARI  التي تعني التماثل مع الواقع، وبهذا يصبح
مصطلح "الصورة" يعني سميولوجيًا، كل تصوير تمثيلي 

  ،بالمرجع الممثل بعالقة التشابه المظهري يرتبط مباشرة
 .(8)يل(أو بمعنى أوسع كل تقليد تحاكيه الرؤية في بعدين )رسم، صورة( أو في ثالثة أبعاد )نقش، من التماث

                                                           
 .00محمود محمد الرنتيسي. مرجع سابق، ص - )3)
 .473ابن منظور. مرجع سابق، ص - (4)
 .404جرجس جرجس، أنطوان حويس. مرجع سابق، ص -)5(
 .007شوقي المعّري. مرجع سابق، ص -)6(
   .074ص ،)0442) ،(، صيدا: المكتبة العصرية0. )ط. 0، ج. فتح البيان في مقاصد القرآن أبو الطيب صديق النجاري: - (7)

دراسة تحليلية سميولوجية لعينة من إعنانات مجلة "الثورة  -عنانيةفائزة يخلف: دور الصورة في التوظيف الداللي للرسالة اإل -(8) 

 .01(، ص0441. معهد علوم اإلعنام واالتصال، الجزائر،)رسالة ماجستيراإلفريقية". 



 

للداللة على ما  اصطالحاً وعليه ُتستعمل كلمة "صورة" 
له صلة بالتعبير الحّسي، وتطلق أحيانًا مرادفة 

، وهي لغة عالمية (9)لالستعمال االستعاري للكلمات
يفهمها الجميع في مجال اإلعالم، ُتستخدم في تصوير 

الحدث، إما بنشرها مع الحدث أو وحدها، لذلك  جوانب
وليس فقط  أساسية في وسائل اإلعالم،فهي ماّدة 

 عن اآلراء عنصر إخباري، بل عنصر جمالي وتعّبر

 

 واألفكار، كما تعّبر عن األحداث واألخبار.
هذا ال يعني أن كّل ما هو مرئي هو صورة، وحسب السميولوجيا األيقونية الصورة هي النسق الذي يحمل في 

( دعامة )سند( 1222 – 1221لسيميائي الفرنسي "أبراهام مولز" )مرة واحدة معاني االتصال، ويعتبرها الباحث ا
االتصال البصري تجسد "مقتطفًا من المحيط المدرك )الواقع(، قابلة للدوام واالستمرار على مر الوقت، وهي إحدى 

 .(10")المركبات األساسية والمهمة في االتصال الجماهيري وعموم الصور تنقسم إلى صور ثابتة وأخرى متحركة
 

 أنواع الصورة: -ثالثاً 
تعدُّ الصورة ذات طبيعة لغوية تارة، ومرئية بصرية تارة 
أخرى، وبتعبير آخر، تكون لفظية ولغوية وحوارية، كما 
تكون بصرية غير لفظية، وللصورة أهمية كبرى في نقل 
يجازًا،  العالم الموضوعي، بشكل كلي، اختصارًا وا 

صرية، فثمة عّدة في عدد قليل من الوحدات الب وتكثيفه
صور تتفرع عن الصورة العامة وهي: الصورة 
التشكيلية، والصورة األيقونية، والصورة والمسرحية، 
والصورة السينمائية، والصورة الكاريكاتورية، والصورة 

 والصورة البالغية، والصورة التوجيهية اإلشهارية،

 

 ية، وفيما يلي لمحة موجزة عن هذه األنواع:التحسيسية، والصورة الرقمية، والصورة التربوية الديدكتيك
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 الصورة التشكيلية:  .أ
ذا  تقوم على الخطوط واألشكال واأللوان والعالقات، وا 

حسب العالم اللغوي الفرنسي  –كانت اللغة قائمة 
على التلّفظ المزدوج )المونيمات  -"أندري مارتيني" 

والفونيمات( لتأدية وظيفة التواصل، فإن اللوحة 
على التلّفظ البصري المزدوج:  لية مبنية بدورهاالتشكي

(، واللونم Formèmeالشكلم أو الوحدة الشكلية )
(colorèmeأو الوحدة اللونية )(11). 

تعتمد الصورة التشكيلية على رمزية الخطوط واألشكال 
 تشير -مثال  -واأللوان والحروف، فالخطوط العمودية 

 

احة والنشاط، في حين، تشير الخطوط األفقية إلى الثبات والتساوي إلى تسامي الروح والحياة والهدوء والر 
واالستقرار والصمت واألمن والهدوء والتوازن والسلم. أما الخطوط المائلة، فتدلُّ على الحركة والنشاط، وترمز كذلك 

ية دلت على إلى السقوط واالنزالق وعدم االستقرار والخطر الداهم. فإذا اجتمعت الخطوط العمودية مع األفق
ذا اجتمعت الخطوط األفقية مع المائلة دلت على الحياة والحركة والتنوع. أما الخطوط المنحنية،  النشاط والعمل، وا 

 .(12)فترمز إلى الحركة وعدم االستقرار، كما تدل على االضطراب والهيجان والعنف
 

 الصورة األيقونية: .ب
مريكي ( بالسيميائي األIconيرتبط األيقون أو األيقونة )

"شارل سندرس بيرس"، ويدلُّ على كل أنظمة التمثيل 
القياسي المتمّيز عن األنظمة اللسانية. وتعّبر األيقونة 

 بين الدال والمدلول.عن الصورة القائمة على التماثل 
وتشتمل األيقونة على الرسومات التشكيلية والمخّططات 

 والصور الفوتوغرافية والعالمات البصرية، وقد مّيز

 

(، واالستعارة ) diagramme(، والتخطيط )image"بيرس" بين ثالثة أنواع من األيقونة: الصورة )
métaphore)(13). 
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 الصورة الفوتوغرافية: .ج

تعد الصورة الفوتوغرافية صورة مختصرة للواقع الحقيقي مساحة وحجمًا وزاوية ومنظورًا وتكثيفًا وخيااًل وتخياًل. 
 بطابعها المهني/التقني، الفني والجمالي، الرمزي والداللي، اإليديولوجي والمْقَصدي.  وتتمّيز الصور الفوتوغرافية

كما تتشّكل الصورة الفوتوغرافية من )الدال والمدلول( 
والعالقات التي تجمع بينهما. وتخضع الصورة 
الفوتوغرافية، باعتبارها واصفة للواقع، لثنائيات: التعيين 

ف، الدال والمدلول، التزامن والتضمين، االستبدال والتألي
تتكون الصورة الفوتوغرافية من العالمات والتعاقب. 

األيقونية أو البعد األيقوني )وجوه، أجساد، طبيعة، 
حيوانات..(، والعالمات التشكيلية أو البعد التشكيلي 
)أشكال، خطوط، ألوان، التركيب..(، ومن السند 

ش هو سند. والمتغير، مثل: رأس فوقه طربوش، فالطربو 
 صوف ؛ ألنه قد يكون منأما الماّدة، فهي المتغّير

 

 

فالمتغّير هو الذي يحّدد المعنى، ويساعد السيميائي على رصد آثار أو من قطن أو من جلد أو من قصب، 
المعنى. ومن ثم، يتم االنتقال من التحليل السيميائي إلى عملية التأويل، والبحث عن العالمات المرجعية والرسائل 

 . (14)المشّفرة ومجمل المقاصد المباشرة وغير المباشرة، وتحديد رؤية الفوتوغرافي إلى العالم
 

 الصورة اإلشهارية: .د
هي تلك الصورة اإلعالمية واإلخبارية التي تستعمل 
إلثارة المتلّقي ذهنيًا ووجدانيًا، والتأثير فيه حّسيًا 

والتأثير عليه شعوريًا وال شعوريًا، لغرض وحركيًا، 
إقناعه ودفعه لممارسة مجموعة من األفعال السلوكية 

 . (15)المشروطة كاالقتناء والشراء واالستهالك
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ارتبطت الصورة اإلشهارية بالرأسمالية الغربية ارتباطًا وثيقًا، واقترنت بمقتضيات الصحافة من جرائد ومجالت 
ي، بما فيه الوسائل السمعية والبصرية، إضافة ومطويات إخبارية، فضاًل عن ارتباطها باإلعالم االستهالكي الليبرال

 إلى وسائل أخرى كالبريد، والالفتات اإلعالنية، والملصقات، واللوحات الرقمية واإللكترونية..
خبار وتبليغ بمنتج أو خدمة ما، وذلك بغية إيصالها إلى المتلّقي، وكّل  عالن وا  يعدُّ اإلشهار ونشره بمثابة بث وا 

، إنه يتضمن بالفعل، مصدر بث، رسالة (1291 – 1215لناقد الفرنسي "روالن بارث" )الباحث وا إشهار وفق
هو الشركة التجارية التي ينتمي إليها المنتج الُمشهر، ومتلّقيًا هو الجمهور، وقناة إبالغ، وهي ما يسمى تحديدًا 

 . (16)ركن اإلشهار
 

 الصورة الكاريكاتورية: .ه
ص هي الصورة المرسومة أو المنحوتة لشخ

ما بغية السخرية منه أو انتقاده أو هجائه، 
بتشويه صورته وهيئته ووجهه، إما باستعمال 
ما  آلية التضخيم والتكبير والتهويل، وا 

 باستعمال آلية التقزيم والتصغير والتحقير. 
  

الصحافة ا ارتبطت الصورة الكاريكاتورية بالصحافة الغربية منذ القرن التاسع عشر الميالدي، وبعد ذلك، تأثرت به
العربية، وال يمكن قبول هذه الصورة إال إذا كانت هادفة وبّناءة ومثمرة، تحمل رسائل سياسية مباشرة أو غير 

 .(17)مباشرة في خدمة المطلوب أو الغرض أو المقصد النبيل
المتلّقي،  والكاريكاتور، صنف من أصناف الصور الثابتة، له داللة إعالمية في المقام األول، ينقل الرسالة إلى

كونه فن تعبيري يشّكل لغة تفاعل خاصة، عرفها فنانون رسامون )كاريكاتوريون( مّيالون إلى تنصيب أنفسهم 
لسان حال الكثير من الناس، في نقد األوضاع االجتماعية ونقل معاناتهم واهتمامهم ورغباتهم ومصالحهم إلى من 

عمة في جملة من الخطوط الرمزية التي تتمّيز بقدر من سواهم، والصورة الكاريكاتورية شحنة من المعاني مد
  .(18)التشويه والمبالغة في عرض األشياء إلثارة الهزل والسخرية والضحك لتحقيق الغايات

 
 الصورة المسرحية:  .و

هي الصورة المشهدية المرئية التي يتخّيلها المشاهد والراصد ذهنًا وحسًا وشعورًا وحركة، تتكّون من مجموعة 
 لصور البصرية التخييلية المجّسمة وغير المجّسمة فوق خشبة المسرح. وهي تقليص لصورة الواقع على من ا
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مستوى الحجم والمساحة واللون والزاوية؛ أي أن المسرح 
صورة مصّغرة للواقع أو الحياة، وتتداخل في هذه 
الصورة المكونات الصوتية/ السمعية والمكونات 

ة المسرحية ليست هي فالصور  البصرية غير اللفظية.
الشكل البصري فقط، بل هي العالقات البصرية 
 والحوارية البصرية؛ العالقات البصرية فيما بين مكّونات

  

 .(19)العمل أو العرض الفني المسرحي ذاته، والحوارية البصرية بين هذه المكونات والممثلين والمتفرجين
 

 الصورة السينمائية: .ز
ئية هي لقطة بصرية من المعلوم أن الصورة السينما

سيميائية متحّركة، مرتبطة بالفيلم واإلطار وزاوية النظر 
ونوع الرؤية، وتخضع لمجموعة من العمليات اإلنتاجية 
 الفنية والصناعية، مثل: التمويل، وكتابة السيناريو،
والتمثيل، واإلنجاز، والتقطيع، والتركيب، والمكساج، ثم 

ة عالمة سيميائية العرض، ومن ثم، فالصورة السينمائي
بامتياز، وأيقون بصري ينقل الواقع حرفيًا أو خياليًا. أي 
أن الصورة قد تكون متخّياًل فنيًا وجماليًا، وقد تكون 

 واقعية تقريرية ومباشرة. وثيقة

 

ها وال يمكن الحديث عن الصورة السينمائية إال في عالقتها بالمتلقي أو الراصد الذي يتلّقى هذه الصور، ويدخل مع
دراك وتقّبل ولّذة حسية وذهنية. وتمتاز الصورة السينمائية بفضائها الديناميكي المرّكب،  في عالقات انتشاء وا 
وتتسم ببعديها الحركي والتعاقبي، عالوة على كونها عبارة عن لقطات ذات مستويات متنوعة، ترتبط بما هو 

 .(20)لفظي، وبصري، وموسيقي، ورقمي
 

 الصورة الرقمية: .ح
صورة الحاسوبية التي توجد ضمن فضاءات الشبكة العنكبوتية، وتتمّيز بطابعها التقني والرقمي هي ال

 واالفتراضي، وهي صورة متطّورة وعصرية ووظيفية، مرتبطة بالحاسوب والشبكة الرقمية. يمكن إيجاد كل الصور 
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المرغوبة فيها، دون اللجوء إلى التشكيلي أو 
كثرة داخل العوالم الفوتوغرافي، فثمة صور موجودة ب

اإللكترونية الرقمية هنا وهناك، يختار اإلنسان منها ما 
يشاء. لقد تحّولت كثير من الصور التشكيلية 

 واإلشهارية وغيرها إلى صور والسينمائية والمسرحية
 

فاد من رقمية عصرية، يتحّكم فيها الحاسوب بالتثبيت أو التغيير أو التحوير. ويعني هذا كله أن التشكيل قد است
بداعاً   . (21)الثورة التكنولوجية في مجال استثمار الصورة الرقمية بسرعة ومرونة وسهولة ويسر إلصاقًا وتركيبًا وا 

وتختلف الصورة الرقمية عن الصورة الفوتوغرافية في أنها صورة موّلدة من خالل الحاسوب وآلة التصوير 
لخاصة من دورها كمعلومة، وكذلك من تمّيزها بوصفها صورة الرقمية أو على األقل معّززة بهما، وتستمد قيمتها ا

.. (22)يسهل الوصول إليها، والتعامل معها ومعالجتها وتخزينها وتحميلها أو تنزيلها في الحاسوب أو على اإلنترنت
الخ. بينما كان المصطلح يشير إلى معالجة الصورة عن طريق الماسح الضوئي وبرنامج الفوتوشوب، فقد تم 

ع في استخدامه ليشير أيضًا إلى التقاط الصورة باستخدام "الكاميرات" الرقمية، فضاًل عن معالجاتها ببرامج التوس
معالجة الصورة، مرورًا باستخدام التقنيات الحديثة في حفظ وتنظيم الصور وأرشفتها واسترجاعها. وتتخذ الصور 

اقع االفتراضي، وصور المحاكاة، وتكنولوجيا األقراص الرقمية أشكااًل عّدة من بينها الصور اإلعالمية، وصور الو 
الممغنطة، وصور مواقع األفالم على اإلنترنت وغيرها، وقد أصبحت هذه الصورة تتشكل بألبسة مختلفة ومتنوعة 

 .(23)ومتكاملة في الوقت ذاته
 

 الصورة البالغية: .ط
عرفت الصورة البالغية أو األدبية أو الفنية أو الشعرية 

ّددة عبر التطّور التاريخي، فقد كان دالالت متع
الفيلسوف اليوناني أرسطو يرى أن الصورة استعارة 
قائمة على التماثل والتشابه بين الطرفين المشّبه 

 بل كان يسّمي التشبيه واالستعارة صورة، والمشّبه به،
إال أنه يختلف عنها قلياًل.  إن التشبيه هو استعارة ما،

 هوميروس" عن أشيل:الحقيقة عندما يقول " وفي
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إنه ينطلق كاألسد، فهذا تشبيه، ولكنه عندما يقول: ينطلق األسد، فهذه استعارة، ولما كان كالهما يشتركان في 
.. فالصورة البالغية أو الخطابية (24)معنى الشجاعة، فقد أراد الشاعر عن طريق االستعارة أن يسّمي أشيل أسداً 

 .(25)رك الصورتان معًا في عنصر المشابهة والتماثلقائمة على التشبيه واالستعارة، وتشت
 

 الصورة التربوية والديدكتيكية: .ي
هي تلك الصورة التي توّظف في مجال التربية 
والتعليم، وتتعّلق بمكونات تدريسية هادفة، وتحمل في 
طياتها قيمًا بّناءة وسامية، تخدم المتعّلم في مؤسسته 

كال، كأن تشّخص التربوية والتعليمية بشكل من األش
هذه الصورة واقع التربية، أو تلتقط عوالم تربوية 

تتنوع هذه الصورة في أشكالها وأنماطها  هادفة.
وأنواعها، لكن هدفها واحد هو خدمة التربية والتعليم، 

 تطلق بل ما هو تربوي عام فقط، وال تقتصر على
 

 

هارية، والصورة التشكيلية، والصورة الفوتوغرافية، على الصور الموّظفة في الكتاب المدرسي، ما عدا الصورة اإلش
 والصورة التوجيهية التحسيسية، بل ال بد أن تكون صورة متمّيزة بهدفها التربوي والتعليمي.

من جهة أخرى، يحوي الكتاب المدرسي مجموعة من الصور الديدكتيكية التي توّظف في حصة الدرس 
ل: الصور اإلدماجية، والصور اإليضاحية، أي: إن الصورة الديدكتيكية هي تخطيطًا وتدبيرًا وتوضيحًا وتقويمًا، مث

تلك الصورة التعليمية المرتبطة بمقاطع الدرس الثالثة: المقطع االبتدائي، والمقطع التكويني، والمقطع النهائي، 
 . (26)وتندرج هذه الصورة كذلك ضمن ما يسمى بوسائل اإليضاح

 
  الصورة التوجيهية التحسيسية: .ك

ُيقصد بالصورة اإلعالنية أو التوجيهية تلك الصورة التي 
لها توّجهات تربوية وأخالقية ووطنية وقومية، وتسعى 
خباره ومساعدته، أي: لها  إلى تنوير المواطن وتهذيبه وا 

عالنية وتربوية خبارية وا   أغراض توجيهية وتحسيسية وا 
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بارية أو تنبيهية، ُيقصد بها نصح المتعّلم أو إنسانية، أي أن هذه الصورة ُتوّظف ألغراض تعليمية أو إخ
المواطن بصفة عامة، أو توجيهه أو إرشاده إلى ما يخدم مصلحته وذاته وواقعه ووطنه وأمته وبيئته. فهي صورة 
خبارية تنويرية وتوجيهية، تهدف إلى غرس القيم النبيلة في  هادفة وسامية، تحمل في طياتها رسائل إعالمية وا 

تمّثلها في حياتهم اليومية والسلوكية. ومن أمثلة ذلك الصور التي تتعلق بالحفاظ على البيئة؛ نفوس الناس ل
والصور التي تحث على التضامن؛ والصور التي تحثُّ على احترام القانون وعالمات السير، ويعني هذا أن 

 .(27)امتيازالصورة التوجيهية أو اإلعالنية هي صورة إرشادية وتحسيسية وأخالقية وتعليمية ب
 

 الصورة الصحفية وتحليلها: -رابعاً 
مع تطور الصحافة أصبح الفن الصحفي الحديث فنًا بصريًا يعتمد على الصور والرسوم والخرائط، كما 
أصبحت الصور تؤّدي دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف الصحافة في عصر التطّور والتقّدم، فالصور استخدمت في 

التوسع الكبير في استخدامها خالل السنوات األخيرة كان له أثر على الصحافة، أكثر  الصحافة منذ القدم، لكنّ 
من أي وقت مضى، فحتى العقد الرابع من القرن العشرين لم تكن الصحف المطبوعة تنشر أكثر من صورة أو 

لتصّنع، أما صورتين على صفحاتها األولى، وأكثر من عشر الصور في بقية صفحاتها، وكانت تّتسم بالجمود وا
اآلن فإن التغيير والتطور قد أصاب عدد الصور وحجمها وطبيعتها لتزداد وتشمل صفحات كاملة، فاليوم ُترسل 
عبر األقمار الصناعية صور أو صفحات الجرائد حيث تطبع وتصدر في أماكن متفّرقة من العالم في الوقت 

 ذاته.
قلة كبيرة في تاريخ الصحافة، التي استخدمت الصورة أّدى اختراع آلة التصوير الفوتوغرافي إلى إحداث ن

الصحفية كمرافقة لفنون الكتابة الصحفية، مما أسهم بانتقال التصوير من مرحلته الجمالية، كفن يهتم به الفنان 
بالشكل والتكوين، إلى فن تطبيقي وظيفي، يهتم بالقيم اإلخبارية والصحفية، وذلك بعد أن أصبحت الصورة 

ادة أساسية من مواد الصحيفة، التي ال يمكن لها أن تصدر وهي خالية منها، نظرًا ألهميتها في الصحفية، م
 . (28)تسجيل األحداث والموضوعات، وجذب االنتباه إلى المضمون أكثر مما تفعله الكلمات

االتصالية ويرى المفكر اإلعالمي "مارشال ماكلوهان" أن الصورة الصحفية الفوتوغرافية تعدُّ إحدى الرسائل 
الساخنة باعتبارها تقدم من المعلومات ما تعجز عنه آالف الكلمات، فهي تخاطب حاسة واحدة من حواس 

مما يؤّكد أهمية دورها االتصالي واإلقناعي والجمالي، الذي ال يمكن ألية صحيفة أو  .(29)اإلنسان، حاسة البصر
المصّورة في العالم، تعتمد على الصورة فقط، مجلة االستغناء عنه، بل هناك العديد من الصحف والمجالت 

 كمجالت )لوك( و)اليف( وغيرها.
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تعدُّ الصورة الصحفية أحد أركان اللغة غير اللفظية، إذا عرفنا بأن هنالك لغتان يستخدمهما اإلنسان في 
يصال معلوماته وأفكاره إلى اآلخرين، هما: اللغة اللفظية التي تشمل اللغة المقروء ة )لغة الصحافة( التعامل، وا 

واللغة المسموعة )لغة اإلذاعة التلفزيون(، واللغة غير اللفظية التي تشمل اإلشارات والحركات واإليماءات والصور 
 والكاريكاتير. 

فعلى الرغم من التطّور الذي شهدته اللغة اللفظية بسبب الدراسات اإلعالمية واللغوية واألسلوبية، نجد أن لغة 
ألخرى تطورات كبيرة، بسبب تطور أجهزة التصوير، ودخول ماّدة التصوير الصحفي إلى الصورة شهدت هي ا

معاهد وكليات اإلعالم، األمر الذي أّدى إلى بروز مصورين أكّفاء مع مرور األيام تستحق أن تكون صورهم 
 .(30)نماذج ُيقتدى بها في الصحافة

 
 

 مفهوم الصورة الصحفية: .أ
يف عّدة، منها تعريف ُتعّرف الصورة الصحفية بتعار 

"محمود أدهم": "الصورة الفنية، البيضاء والسوداء أو 
الملّونة ذات المضمون الحالي المهم، الواضح والجذاب، 
 والمعّبرة وحدها أو مع غيرها بصدق وأمانة وموضوعية
في أغلب األحوال عن األحداث أو األشخاص أو 

ائق األنشطة أو األفكار أو القضايا أو النصوص والوث
أو المناسبات المختلفة المتصلة غالبًا بماّدة تحريرية 
معينة تنشرها الصحف والمجالت، أو تكون صالحة 

 وكالة صفحات جريدة أو مجلة، أو توّزعها للنشر على
 

أنباء أو صور على سبيل التأكيد والتوضيح والتفسير والدعم واإلضافة ولفت األنظار وزيادة االهتمام والقابلية 
ة واإلمتاع والمؤانسة وزيادة التوزيع، وتعدُّ الصورة الصحفية ركيزة إخراجية يمكن أن تلتقطها عدسة مصوّرها للقراء

بطريقة تعكس حّسًا فنيًا اتصاليًا وفهمًا لوظيفتها بعد إعداد خاص أو بطريقة يدوية أو مفاجئة أو تحصل عليها 
و من يّتصل بموضوعها عن قرب، وغالبًا ما تكون بمعرفة المحّرر أو الوكاالت أو من مصدر محترف أو حر أ

إخبارية أو تكون تسجيلية أو تفسيرية أو جمالية أو وثائقية، وقد تكون قديمة متجّددة األهمية وتقدم بواسطة أحد 
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هذه المصادر نفسها أو بمعرفة مركز المعلومات أو أرشيف الصور الخاص بوسيلة النشر أو دور المحفوظات 
 .(31)قد تكون مرسومة بريشة أو قلم الرسام الخاص بالصحيفة، أو أي رسام آخر ما دامت مناسبة" والوثائق، كما

فالصورة الصحفية هي: فن صحفي يعّبر عن حالة ما 
أو حدث ما، أو قضية تهمُّ الجمهور، وعلى الرغم من 
أن الصورة الصحفية شأنها شأن الكاريكاتور واإلعالن 

لصحفي، إذ إن هنالك ال تصّنف ضمن فنون التحرير ا
نوعان من الفنون التي تنشر في وسائل االتصال 

وباعتبار أن الصورة فن غير تحريري فال  الجماهيري.
يعني ذلك أنها تشبه الصورة العادية التي تلتقطها 

العادي، أو تلك الصور التي تعرض  "كاميرا" المصّور
 من نفسها صحيح أن الصورة هي في معارض الصور،

 

 

كال النوعين، فمن الخطأ اعتبار أن جميع الصور تستحق النشر بين أن هنالك اختالفًا كبيرًا هوم، إال حيث المف
في الصحف )الجرائد والمجالت(، فالصورة تعتمد على عنصر التعبير، والصور غير المعّبرة قد ال تستحق أن 

 .(32)تُنشر
 

 أهمية التصوير الصحفي والصورة الصحفية: .ب
ة فورية تعكس الفكر واإلحساس، وهو تعبير عن العالم بطريقة بصرية، وسعي واستجواب "التصوير" هو عملي

دائمين، وهو في الوقت نفسه اعتراف وتمييز للواقع، وهو تقديم صارم للواقع، يقّدم بصريًا إلعطاء الواقع التعبير 
ن كانت "الصورة تعادل ألف كلمة" فإن تلك المقولة ال تنطبق إال  على الصورة الجيدة فقط، تلك التي واألهمية"، وا 

 تضيف للموضوع الصحفي أو الشرح الذي تقدمه الكلمات، هي التي ال تكّرر ما بداخل النص.
وهي الجزء المكّمل للماّدة الصحفية أو اإلعالمية المقّدمة في الصحف، فال  ،والصورة وثيقة الصلة بالموضوع

برًا صحفيًا دون أن يكون بقربها صورة موّضحة للحدث، فهي يمكن للقارئ أو حتى الناظر للصحيفة أن يقرأ خ
 ليست بالضرورة أن تكون ناقلة للحدث بكافة تفاصيله بقدر ضرورة تعبيرها عن الواقع بصدق وعفوية. 

وتختزل الصورة أحداثًا يجلس الصحفي ساعات وساعات في كتابتها، لتخرج بعد ذلك صفحات وصفحات، 
ثيق للحدث، إال أنها في كثير من األحيان تختصر على القارئ قراءة الماّدة، وكل آتية مع الخبر على شكل تو 

 ذلك يعتمد على المصّور الصحفي الذي يجب عليه أن يتمّتع بصفات عّدة تؤّهله أن يكون مصورًا صحفيًا ماهرًا.

                                                           
  www.alrafedein.com/newsمن: 03/00/0207 بتاريخاسترجع  - (31(
 حبيب كركوكي. مرجع سابق. -)32(



 

ها حقها والصورة لغة عالمية عظيمة األثر، لذا أصبحت أهميتها في العمل الصحفي تستوجب أن نعطي
وعنايتها ألنها تأتي من خالل الواقع ولها خصوصيتها وتفّردها، والعناصر التي تسجلها عدسة المصور من مكان 

 .(33)وحدث وشخصية تجعلنا نتعايش معها واقعًا وداللة
تختلف الصورة الصحفية عن تلك الصورة التي تلتقطها أجهزة تصوير المصّورين في استديوهات التصوير أو 

 ا، ألسباب عّدة، أهمها:خارجه
 خصوصية الصورة الصحفية، كونها تأتي لتؤّكد الحدث بلغة بصرية، أو قد تعّبر عن واقع معين. .1
همال  .2 القصدية هي سمة بارزة في الصورة الصحفية، فالمصّور الصحفي يتقّصد إبراز جوانب معينة وا 

 أخرى وفقًا ألهمية الحدث.
في إلى إبراز مواطن الجمال، بل قد يعمل العكس، إذ يبحث جمالية الصورة، ال يهدف المصّور الصح .3

 عن مواطن القبح واإلهمال، وفق أهمية الصورة.
الصورة الصحفية المرافقة للحدث على وجه التحديد، هي صورة تعدُّ للنشر، لذا فهي كالخبر الصحفي  .4

 .(34)معّرضة للتلف، في حال تأجيل نشرها
من حدث أن تحشد الرأي العام تجاه قضايا معينة وتغّير مواقف  لقد استطاعت الصورة إذًا، وفي أكثر

وسياسات دولية، ومع مرور الوقت تجاوزت أهمية الصورة المجال اإلعالمي والسياسي، لتصبح مهمة في حفظ 
الذاكرة المجتمعية والمكانية، حتى إنها باتت اليوم تستخدم في العالج النفسي وحل بعض المشكالت السلوكية. 

التطّور التكنولوجي وظهور وسائل التواصل االجتماعي، فقد انتقلت أيضا الصورة الفوتوغرافية من مجال ومع 
 .(35)العمل االحترافي لتصبح أداة سهلة في يد كل فرد يقّدم بها نفسه بالطريقة التي يرغب

 
 تاريخ تطّور الصورة الصحفية: .ج

حتى أوائل القرن الثامن عشر كانت الصورة وما تزال 
ترسم يدويًا بالقلم أو بالفرشاة على الورق وعلى األسوار 
وألواح الخشب أو القماش أو غيرها، ومعروف أنه قبل 
اختراع الصورة الفوتوغرافية كان الفنانون هم الذين 

 وذلك باالنتقال إلى بعمل التصوير اليدوي، يقومون

 

ب الذي يعد للحفر ثم الطبع، وعرفت مكان الحادث أو الخبر ورسم صور تخطيطية له، ثم تنقل إلى الخش
الصحف تلك الطريقة في القرن التاسع عشر، حيث كانت الصور على شكل خطوط ُتحفر في كتل خشبية ثم 

                                                           
 .1محمود محمد الرنتيسي. مرجع سابق، ص -)33(
 حبيب كركوكي. مرجع سابق. -)34(

 من:03/00/0207، مونت كارلو الدولية. استرجع بتاريخ دور وتأثير الصورة في حياتنانعمات المطري:  -)35(

doualiya.com-http://www.mc  

http://www.mc-doualiya.com/


 

ُتغمس في الحبر وُتضغط على الصفحات إلى جانب المتن أو النص. وهذا ما كان يحدث في طباعة الكتب منذ 
 اختراع آلة الطباعة في القرن الخامس عشر.

بعد الثورة الصناعية، واختراع آلة التصوير، أتت الصورة الفوتوغرافية، فأصبح من السهل على من ال يجيد 
الرسم أن يسجل الواقع على لوح فوتوغرافي صورة لألشياء تشبه الصورة في وقت قصير وبتكاليف قليلة، إذا ما 

لة التصوير حدثًا خطيرًا أحدث انقالبًا في قورن األمر بما كان قبل اختراع آلة التصوير، لذلك كان اكتشاف آ
 تاريخ الصحافة.

تطّور فن التصوير الفوتوغرافي وأصبحت له قواعد وأساليب في التعبير واكتشفت إمكانيات آلة في تسجيل أو 
تكبير المناظر الطبيعية بطريقة قد تعجز حواس اإلنسان عن إدراكها، فأمكن على سبيل المثال تجميد الحوادث 

ة التصوير لحظة يتكّسر فيها كأس زجاجي بفعل طلقة نارية، أو تصوير خلية نباتية بتركيب آلة تصوير سريع
فوق الميكروسكوب، لذلك احتلت الصورة الفوتوغرافية مكانها بين الفنون وأدوات التعبير وأصبحت تؤّدي دورًا في 

 األلفاظ أحيانًا.االتصال ال يقل أهمية عن دور اإلعالم، بل ربما أكثر تعبيرًا من 
ساعدت الحرب العالمية األولى على سرعة تقّدم الصورة 
إلى األمام، لتحتل مكانة مهمة في العلمية اإلعالمية 
من جميع النواحي، فقد تطورت آلة التصوير 
الفوتوغرافي وأدوات الطبع ومواد التحميض، كذلك 

والدوائر والمؤسسات اإلعالمية تمتلك  أصبحت الصحف
عداد الصور  الخاصة للتصوير والحفر امختبراته وا 
 على أن ومن العوامل التي ساعدت أيضا للطباعة.

 

تحتل الصورة الفوتوغرافية هذه المكانة استخدام األلوان، فقد بدأت الصحف والمجالت تنشر صور األحداث 
 والشخصيات باأللوان وهذا بطبيعة الحال له تأثيره السريع على القارئ.

ة الصورة الصحفية عند حد، فقد أخذت الصحف تتجاوب مع رغبة القّراء في تقديم أكبر عدد لم تتوّقف مسير 
ممكن من الصور كل يوم لتصبح جزءًا أساسيًا من مقّومات العملية اإلعالمية والصحفية، يلفت انتباه القارئ 

ستخدام هذه الصور، فتحّولت ويشّده إلى قراءة الصحيفة أو المجلة. هذا إضافة إلى التغيير النوعي الذي حدث ال
من الصور الساكنة الجاّمدة إلى الصور المفعمة المليئة بالحيوية واألحداث التي تسهم في إبرازها بشكل كبير 

 .(36)وبكفاءة عالية
بدأ االهتمام بالصورة الصحفية عندما قام أول مصّور صحفي "جون و. دارير" األستاذ بجامعة نيويورك عام 

ول صورة فوتوغرافية لوجـه إنسان، لم يزد زمن تعريضها عن خمس دقائق، ويذكر كثير من م بالتقاط أ1941
 المؤرخين أن تطّور التصوير الصحفي ووقف استخدام الرّسامين في الصحف جاء بعد ابتكار طريقة "الكلودين" 
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المبتل ثم الجاف مّما سهل الحصول على صورة 
حافة أن خبرية، ويرى بعض الذين تناولوا تاريخ الص

المحامي االنكليزي، وأحد أوائل المصّورين الصحفيين 
"روجر فنتون" وأول سكرتير للجمعية الفوتوغرافية، ففي 

أبحر إلى القرم، وعاد من رحلته عام  م1955عام 
صورة عن الحرب  311م ومعه ما يزيد عن 1956

الستحالة  صور عمليات عسكرية، هناك، لكنها لم تكن
 لذلك لمّدة خمس دقائق، يحاربونتثبيت الجنود وهم 

 

رّكزت الصور على بعض الخدمات اإلدارية والقيادية وطرق أساليب النقل في أثناء الحرب، وبذلك أثبت "روجر" 
قيمة التصوير الهائلة في تسجيل المالمح الحقيقية غير المعّدة للتصوير من قبل، بدرجة لم تكن في مقدرة رسام 

 فاصل أو تعريف محّدد للصورة الصحفية.أو فنان، ولم يكن هناك حد 
ففي السنوات األولى للتصوير الصحفي اتجهت الصور إلى الناحية الجمالية دون االتجاه للجانب اإلعالمي 
مع التركيز على اإلبهار والشكل الجمالي في محاولة من المصّورين إلثبات قدرتهم على منافسة الرسامين، وبعد 

لتصوير التسجيلي والتذكاري حيث صّور "مكسيم دي كامب" وزميله القّصاص العالمي ذلك اتجه المصّورون إلى ا
 .(37)"غوستاف فلوبير" مئات من الصور لآلثار المصرية

 
 وظائف الصورة الصحفية وأهدافها:  .د

لم تعد الصورة الصحفية عنصرًا جماليًا فقط، بل أصبحت ماّدة إعالمية أساسية وعنصرًا وظيفيًا، وهي خير 
وهي التي تجذب انتباه القارئ وتثير اهتمامه، وتقوم بدور اتصالي بوصفها رسالة  ير عن األخبار واألحداث،تعب

فعلى اتصالية ذات رموز خاصة، تستهدف نفس الوظائف واألهداف التي تستهدفها الرسائل االتصالية اللفظية، 
اث وتصويرها، فإن الصورة الصحفية تتمّيز الرغم من المنافسة الشديدة بين الصحافة والتلفزيون في عرض األحد

، (38)بخاصية فريدة وهي "قدرتها على عزل لحظات معينة من الزمن، وتجميد الحركة بكل انطباعاتها الظاهرة"
 بحيث أصبح لها قيمة إعالمية كبيرة، ألنها تساعد في إبراز األخبار وتوضيح تفاصيلها وتأكيد وقوعها. 

الحروف في نقل األخبار، وقد توّضح بعض الجوانب في التحقيقات، التي وتشترك الصورة الصحفية مع 
يصعب التعبير عنها بالكلمات، كما أنها تقّدم مالمح لألشخاص الذين تتناولهم األخبار والموضوعات 

                                                           
 . مرجع سابق. 0/0الصورة الصحافية االحترافية أبلغ من ألف مقال  -(37)
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، فهي بذلك تحّقق وظائف الفن الصحفي من إعالم وتفسير وتوجيه وترفيه وتشويق وتنشئة (39)الصحفية
ويرى باحثون أن وظيفتها تتمثل بنقل مضمون معين، أو تعزيز المضمون، وجعل الصحيفة أكثر  .(40)اجتماعية
الوظيفة اإلخبارية،  :(42)، األمر الذي يعني أن الصورة الصحفية تؤّدي عددًا من الوظائف، تتمثل بـ(41)جاذبية

 داف اآلتية:وتعمل الصورة الصحفية على تحقيق األه ....والوظيفة السيكولوجية، والجمالية،
 .تقّدم المعرفة، بالصورة يتم التعّرف على األشياء أفضل 
 .التسلية والترفيه 
 .تبليغ الجمهور بالتطورات الحاصلة في األحداث الجارية 
 (43)اإلقناع برأي أو فكرة ما حول قضية معينة. 

 
 أنواع الصورة الصحفية واستخداماتها: .ه

 .(44)من حيث الحجميمكن تصنيف الصور الصحفية من حيث المضمون، و 
 من حيث المضمون: –أوًل 

 الصورة الخبرية:  -1
تمثل هذه الصورة حدثًا وقع في مكان وزمن معّينين، مثل لقاء قّمة بين رئيسي دولتين، أو إخماد حريق في 
مخزن كبير، فهذا النوع من الصور ُيعطي القارئ متّممات للخبر، وال يجعله يستفسر عن صحة ما ورد من 

في الخبر، وفي بعض األحيان تكون الصورة المنشورة مع الخبر ال تمّثل الحدث نفسه؛ بل تنشر معلومات 
 توضيحًا للقارئ كالخرائط والمخّططات.

 صورة التحقيق الصحفي:  -2
ما أن تشعر المؤسسة الصحفية أن هناك موضوعًا جديرًا بأن تسّلط األضواء عليه حتى تهّيئ المحّرر الذي 

لى جانب ذلك فإنها تختار المصّور الذي ال يعود إال ومعه عدد من  باستطاعته أن يقوم بالتحقيق المطلوب، وا 
 الصور التي تقّدم للقّراء الدليل القاطع على ما هو مكتوب ضمن التحقيق.

تختلف هذه الصورة عن الصور التي ترافق الخبر، فالوقت المتواّفر للمصّور كي يلتقط صور التحقيق 
يتوافر له لو كان يصّور لخبر معين، فالقيام بتحقيق صحفي عن مشروع زراعي كبير مثاًل الصحفي أكبر مما 

                                                           
(. القاهرة: 0،)ط.4891 -4891إخراج الصحف السعودية؛ دراسة لعينة من الجرائد السعودية اليومية أشرف محمود صالح:  -(39)

 .44 – 43(، ص0437دار الطباعي العربي للطبع والنشر والتوزيع، )
 .043(، ص0470اهرة: مكتبة األنجلو المصرية، )(. الق0. )ط.دراسات في الفن الصحفيإبراهيم إمام:  -(40)
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 .32 – 33(، ص0430يئة المصرية العامة للكتاب،). القاهرة: الهالصورة الفوتوغرافية في مجاالت اإلعالممحمود علم الدين:  -)42(

الجزائر،  ،، العدد الخامسمجلة ميالف للبحوث والدراساتمجاني باديس: الصورة واستخداماتها في الصحافة المكتوبة،  -(43) 

 .322(، ص0207)
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يتطّلب أن يلتقط المصّور مجموعة من الصور يظهر فيها المسؤولون عن المشروع وهم يتحّدثون، ثم صورًا 
ت التي ينتجها لآلالت والمعّدات ساعة العمل، والمزروعات التي تنتشر فوق أرض المشروع، وأخيرًا الحاصال

 المشروع وعالقتها بالمستهلك، أي عند البيع والشراء.
 
 الصورة الشخصية:  -3

تسمى "بورتريه" أي صورة نصفية لشخص معين تُنشر مع حديث أو تصريح له، أو خبر عنه، أو للداللة على 
وذلك عند عدم توافر مكان معين، فأحيانًا تنشر الصحف والمجالت صورًا لرؤساء الدول عند الحديث عن دولهم، 

 صورة تغطي وبشكل ناجح ذلك الحديث أو الخبر.
هذه الصورة ليست الصورة التي تؤخذ للشخص في االستوديو والتي ال تعّبر عادة عن شيء ما، فضاًل عن 
خضوعها لعملية الرتوش التي تغاير بعض مالمح الوجه، لذلك تقوم الصحيفة بإرسال مصّوريها اللتقاط صور 

شخصيات بين فترة وأخرى، كما أنها قد تقطع صورة نصفية لشخص معين عن صورة التقطها المصّور حديثة لل
 قبل فترة عند تصويره لحدث كان هذا الشخص أحد أركانه.

وتتبع بعض الصحف طريقة أخرى في نشر مثل هذه الصور، فنراها تختار رّسامين ماهرين لغرض رسم 
 رافية برسم للشخصيات أو غير ذلك.الوجوه واالستعاضة عن الصور الفوتوغ

 الصورة ذات الطابع الجمالي:  -4
دأبت الصحف والمجالت منذ أول عهدها على نشر إبداعات الفنانين وخّصصت لذلك مساحات ال بأس بها 
من صفحاتها، فنراها تنشر اللوحات البديعة للرّسامين والتماثيل الجيدة للنّحاتين، ومع دخول الصورة الفوتوغرافية 
إلى عالم الفنون فقد احتلت موقعًا مرموقًا في وسائل اإلعالم، وألجل ذلك تخّصص لنشر الصور ذات الطابع 

عدم احتوائها عادة على عنصري الفني الجمالي زوايا أسبوعية أو شهرية، ومن صفات هذا النوع من الصور 
الخبر واإلثارة، إنما تكون لمجّرد عرض إبداع المصّور الفنان الذي حمل آلته التصويرية وذهب يتصّيد اللقطات 

 من الطبيعة أو من مشاهد الشارع وما إلى ذلك. 
 : (45)هناك أنواع أخرى للصورة الصحفية مثل

صف الحدث، كأن تنشر الصورة تقريرًا عن افتتاح هي الصورة التي تساهم في و  الصورة الوصفية:  -5
مستشفى جديد، نشرت معه صورة المستشفى من الداخل أو الخارج، إال أن أكثر صورة معّبرة في هكذا 
مواقف هي الصورة التي تظهر مجموعة من األطباء خلف األجهزة المتطّورة، ألن ما يهم القارئ بالدرجة 

 األولى هو تطّور األجهزة.
هي الصورة التي تمارس دور الرقيب، فقد نشرت الصحف األمريكية اإلهمال المتعّمد  رة الرقيب:الصو   -6

 من قبل عمال تصليح خطوط الكهرباء في إحدى الواليات المتحدة، بعد عملية تصليح أسالك الكهرباء.
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تها، وخير مثال هي األهم في الصحافة مع أن معظم الصحف تهملها، لعدم الدراية بأهمي الصورة المعّبرة: -7
 على ذلك نشر األماكن التي تقع فيها انفجارات.

هي الصور التي تعّبر بقوة عن حدث ما، أو موقف محّدد، لكن بطريقة طريفة،  الصور المعّبرة الطريفة:  -9
تكاد تكون أبرز أنواع الصور الصحفية، فعلى سبيل المثال نشرت الصحف األمريكية صورة الرئيس 

، وهو يطالع مجلة، لكن 2111دقائق من إخباره بحادثة الحادي عشر من أيلول األمريكي بوش بعد 
يمسك بها بالمقلوب، وما يلفت انتباه القارئ لهذه الصورة هو أن شّدة الصدمة لم تؤثر على الرئيس بوش، 

 إال أن آثارها بانت في اإلمساك بالمجلة بالمقلوب.
 معينة، لكن من وجهة نظر المصّور واعتمادًا على خبرته.هي الصورة التي تنتقد حالة  الصورة النقدية:  -2

تعبر عن لحظات وقوع األحداث أو انعكاسها أي هي صور مكملة  الصورة الموضوعية: -11
. وتبرز أهمية الصور الموضوعية في األزمات مثل الكوارث (46)للموضوع وال تحمل أي جماليات

ار ما خّلفته هذه الكوارث، فالصورة الموضوعية تعد الطبيعية، إذ ينشد القارئ أن تطلعه الجريدة على آث
 أكثر الصور أهمية في الصحيفة لما تبرزه من تفاصيل عديدة حول الموضوعات التي تصاحبها.

 هي التي تستخدم في دعم المضامين اإلعالنية. الصور اإلعالنية: -11
ُترسم باليد وتستخدم  هي الرسوم التي الصور الخطية(: -الصور غير الفوتوغرافية )الكاريكاتور  -12

في وسائل اإلعالم المطبوع والمرئي واإللكتروني. كالرسوم ساخرة )الكاريكاتور( والرسوم الشخصية، 
 والرسوم التوضيحيه، والتعبيرية...

 
 من حيث الحجم: -ثانيًا 
هي صورة الشخصيات الصورة الصغيرة:  .1

وعادة ما ُيراعى فيها أمور عّدة أهمها: 
حجم الشخص الظاهر في )زاوية التصوير، 

 الصورة، لون الصورة(.
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هي الصورة التي الصورة المتوسطة:  .2
تصّور جوانب أخرى غير الشخصيات، 
كاجتماع تظهر فيه شخصيات عّدة، ومن 
األمور الملفتة لالنتباه في بعض الصحف، 
نشر صور الشخصيات بالحجم المتوسط، 
دون أن يعّبر عن شيء محّدد سوى مالمح 

يادية، أما الصحف الغربية فهي الوجه االعت
تستغل مثل هذا الحجم في إظهار تعابير 

 أكثر أهمية.
 

 

 
هي الصورة التي يظهر فيها الصورة الكبيرة:  .3

موقف معين، وقد استعانت الصحف بهذا النوع 
من الصور في أعقاب اكتشاف أهمية الصورة 
الكبيرة، لكن التي تعّبر عن الموقف، فهنالك 

 .(47)رة، لكن غير معّبرةصحف تنشر صورًا كبي
 

 

 
 معايير اختيار الصورة الصحفية: .و

ترتكز معايير اختيار الصورة الصحفية على 
محاور عّدة هي: المحتوى، مساحة الصورة، 
قطع الصورة، شكل الصورة، التعليق المكتوب 

 المصاحب للصورة.
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 تحليل الصورة الصحفية وأهدافه: .ز
كلمة ال يمكن أن تتحدث ببالغة، كما تتحّدث صورة واحدة،  يقول الحكيم الصيني "كونفوشيوس": إن ألف

"الرسالة الفوتوغرافية"، ويّدعي أنه حتى  1261ويطلق "روالند بارث"، على الصورة الصحفية في أحد مقاالته عام 
وكان النص بالنسبة للمتلّقي يحمل كّل المعنى المقصود  ،ذلك الوقت كان التركيز كّله على النص المكتوب

 ورّبما أكثر. ،مثلها مثل النص الّلغوي ،اله، فادعاء "بارث" هو أن الصورة الصحفية تحمل رسالة ذات معنىإيص
أن يقوم بتحليل عميق للصور الصحفية لغاية استخراج المعنى أو الرسالة  ،أو الباحث ،لذلك يمكن للمتلّقي

 ،أي: ُمرسل ،ضع لنظرية االتصال األساسيةالمراد إيصالها، فوفق "بارث": الصورة هي رسالة، وبالتالي فهي تخ
أو  ،أو محّرر الصحيفة الذي صادق على نشر الصورة ،متلّق، حيث إن الُمرسل هو مصّور الصورة ،قناة اتصال

ربما يكون الصحفي نفسه، أو كاتب المقال الذي قّرر أن يرفق هذه الصورة مع نّصه، قناة االتصال هي الصحيفة 
يمكن تحليلها والنظر إلى معناها من  ،. يقول "بارث": إن الصورة كالنص المكتوب(48)القارئوالمتلّقي هو  ،نفسها

 منظورين أساسيين:
 .المنظور األول: السياق والمفهوم والخلفية الثقافية المحيطة بالصورة وحيثّياتها 
 .المنظور الثاني: شبيه باستعمال القاموس إلخراج معنى كلمة معينة 

اك مرحلتين أساسيتين لقراءة الصورة الصحفية الفوتوغرافية وهي المعنى اإلشاري ويرى "بارث" أن هن
(Denotation meaning( والمعنى اإليحائي ،)Connotation meaning.) 

فقراءة الصورة الصحفية تتمُّ من خالل محاولة التعّرف على محتوياتها األساسية والثانوية، والتعّرف على 
 هذه العناصر بمستوياتها المختلفة، وما يمكن استنتاجه من أبعاد لهذه الصورة. العالقات التي تربط بين

ويذهب للقول: إن اختالف القراءات ليس مفتوحًا إلى ما ال نهاية، فهذه القراءات مرتبطة بالمعارف المستثمرة 
راءات الممكنة، يفترض في الصورة: معارف لغوية، أنتروبولوجية، تجريبية، جمالية. ولشرح هذا التقليص لعدد الق

وجودًا ضمنيًا لنوع من المضامين الثابتة والتكوينية لإلنسان االجتماعي داخل مجموعة لغوية وثقافية معينة. إن 
هذه المضامين الثقافية لتأويل الصورة مضامين تاريخية وتتطّور مع تطّور المجتمع الذي ينتج هذه الصورة أو 

 .(49)يستقبلها
يل الصورة الصحفية تحليل ما ُيرى فيها بالضبط، ووصف مرّكباتها المختلفة، كما تراها ليس المقصود في تحل

 مثل الزمان والمكان. ،من دون عالقتها بالسياق، إذ ال يمكن فصل الصورة عن سياقها وحيثّيات حدوثها ،العين

                                                           
. 03/4/0200، موقع نقطة المجتمع العلمي العربي، الصورة الفوتوغرافية بين المعنى الداللي والمعنى الحرفيمي خلف:  - (48) 
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جسم، نص، شيء( إلى فكلمة تحليل تعني "كما أشارت إلى ذلك جّل الموسوعات العلمية عملية تفكيك الكل )
، وذلك عبر سلسلة من العمليات، بهدف الوصول إلى بحث المعاني المختلفة (50)عناصره أو أقسامه المكونة له"

التي تشكل المضمون، أي كل "ما يحتويه الوعاء اللغوي أو التصويري أو المنطوقي أو اإليمائي من معاني 
 . (51)دة، وفق تنظيم معين، لتحقيق غايات اتصالية مع اآلخرين"مختلفة، يقوم الفرد بالتعبير عنها في رموز محدّ 

وتسعى عمليات التفكيك والتي تظّل وهمية إلى "اّلتعرف على األدوات الماّدية الناقلة للمعاني المختلفة لعمليات 
وقة، االتصال المعّبر عنها من طرف الباحثين بالّداالت مثل الرموز المكتوبة، والمرسومة، واألصوات المنط

(SIGNIFIANTS واإلشارات الحركية التي يحّركها الفرد بحاستي البصر والسمع )–  ثم التعرف في مستوى ثان
 . SIGNIFIES (52)المعاني المنقولة من طرف هذه األدوات الماّدية التي تعرف بالمدلوالت -على

( في خضم الحياة SIGNSتشكل هاتان المعرفتان مجال اهتمام السميولوجيا في دراسة حياة الدالئل )
االجتماعية، فما يليق بهذا النوع من الدراسات التي تسعى إلى الكشف عن "الرموز والصيغ المختلفة المستخدمة 

. هو اعتماد منهج التحليل السميولوجي (53)في التعبير والقيم المراد تبليغها إلى الطرف اآلخر في عملية االتصال"
نماركي "لويس ياماسالف" بأنه: "مجموعة التقنيات والخطوات المستخدمة لوصف للصور والذي يعّرفه الباحث الدا

. بغية إدراك (54)وتحليل شيء باعتباره له داللة في حّد ذاته وبإقامته عالقات مع أطراف أخرى من جهة أخرى"
ما أشير إلى ك –واكتشاف مختلف الدالالت والقيم الرمزية التي تحملها الصورة الصحفية عن طريق فك عناصرها 

أو تقابلها باعتبارها  ISMORPHISMEإلى مكّونات نستطيع من خاللها "معرفة مدى تماثلها  -ذلك سابقاً 
في إطار سياق  (55)نظائر، ومن ثم معرفة الصيغة الوظيفية التي تحكم هذا البناء والتفاعل الداللي لهذا النسق"

 ثقافي مشترك.
 L’APPROCHEى المدلول اإلجمالي الذي تبّينه النظرية اإلعالمية )لقد ارتكز تحليل الصورة في بداياته عل

INFORMAYIONNELLE لهذا ينبغي طرح المقارنة السميولوجية لمرحلة ثانية، ذلك أن الصورة هي اتصال )
عبر الوقت، تشارك وبثقل في التاريخ في حياة المشاهد لها من المرسل، فهي تدعم اإلقناع الذي ينبثق عن هذا 

سل، والصورة الكاريكاتورية هي نسق سمنطيقي أيقوني، لهذا تّصنف مع الصور ضمن الدالئل األيقونية المر 
بحسب التعريف المقدم أنها نقل مطابق أو جزئي عما تمثله من الواقع المادي، أي على األقل جانبها 

 .(56)األيقوني
 

                                                           

المجلة لتطور التاريخي وبعض الجوانب التطبيقية، أحمد بن مرسلي: استخدامات تحليل المضمون في الدراسات اإلعنامية: ا -(50) 

 .022ص ،0441كانون األول  –تموز  04العدد  – الجزائرية لالتصال
 .022المرجع السابق نفسه، ص -(51)
 .022المرجع السابق نفسه، ص -(52)

 .021المرجع السابق نفسه، ص -(53) 
 .04، صف. مرجع سابقفائزة يخل - (54) 
 .04، صسهنف المرجع السابق -(55)
 .041(، ص0432(. القاهرة: عالم الكتب، )0. )ط.وسائل التعليم واإلعالمفتح الباب عبد الحليم، إبراهيم حفظ هللا:  -(56)



 

 عناصر تحليل الصورة الصحفية: .ح
قة ليس لها عالقة بالسياق يؤدي ألن يمتص القارئ ويخضع لإليديولوجيا باعتبار الصورة الصحفية حقيقة مطل

الخفّية التي يريدها الكاتب أو المحّرر أن تُنشر، لذلك: حّدد "بارث" سّتة عناصر أساسية يجب أخذها بعين 
بشكل عام االعتبار عندما نريد تحليل صورة في سياقها، وتؤثر في إنتاج وتعميق المعاني اإليحائية في الصورة 

 : (57)وهي
يمكن استخدام التقنية القديمة مثل المونتاج اليدوي أو (: trick effectsالتأثيرات الخادعة ) .1

التركيب الرقمي في عمليات مزج أكثر من صورة في صورة واحدة، هنا يجب أن يسأل 
 ،سوياً سواء كان دمج صورتين  ،المتلّقي نفسه فيما إذا كان يالحظ تالعبًا بالصورة األصلية

 او إزالة عناصر كانت موجودة في الصورة األصلية.  ،إضافة عناصر جديدة
 ،أي الدالالت التي تشير إليها وقفات الشخصيات في الصورة (:Poseوضعية الصورة ) .2

وفروق القوى إن وجدت، وضعية الصورة المشهورة التي التقطها مصّور البورتريه الشهير 
ق ونستون تشرشل أكبر مثال عن أوضاع الغضب والتوتر يوسف كارش لرئيس الوزراء األسب

والغليان التي كان يعيشها تشرشل في تلك الفترة الحرجة التي مّرت بالعالم. وقوة اللقطة في 
 اختفاء السيجار الكوبي )رفيق تشرشل الدائم( منها.

إذا  ،مثالً  ،لعناصر اإلضافية التي تحيط بموضوع الصورة المركزي(: اobjectالموضوع ) .3
كانت الشخصية المركزية في الصورة هي لشخص يهتم بأحد الحيوانات األليفة فلهذا داللة 
ذا كانت هناك طاولة مكتب، عليها ألبوم صور، نوتات  تفيد في تحليل سياق الصورة، وا 
موسيقية، مزهرية، الزهور فيها ذابلة، علبة أدوية، أشرطة مسجلة تبرز منها مقاطع من 

قارئة الفنجان، نبتدي منين الحكاية، الصورة مأخوذة باألبيض واألسود مع  عناوينها، سياح،
 إضاءة خافتة يغلب عليها القتامة. 

من كل اإلشارات الموجودة وبعد تحليل الشفرات نعرف أننا في غرفة لفنان )النوتات الموسيقية 
عناوين  ،ة اإلضاءة(الجو قاتم يوحي بالكآبة والفراق )زهور ذابلة+ تقني ،+ األشرطة المسجلة(

األشرطة توحي أنها لفنان عربي )اللغة(، "ألبوم الصور" يوحي باسترجاع الذكريات، األدوية 
توحي باآلالم والمعاناة التي كان يعاني منها الفنان، من خالل معرفة سياق المجتمع وثقافته 

 بمناسبة ذكرى وفاته.تمكن معرفة أنها أغاني الفنان الراحل عبدالحليم حافظ; والصورة مأخوذة 
الصورة هنا نفسها رسالة إيحائية، تأتي هذه (: photogeneجاذبية الموضوع للتصوير ) .4

بداع ما يريد تصويره عن طريق  اإليحائية من خالل قدرة الفنان المصّور على خلق وا 
استخدامه لعناصر اإلضاءة والديكور وسرعة اللقطة والطباعة وغيرها من تقنيات التصوير 

                                                           
 .ذكر المرجع من بارث -(57)



 

ي تساعد على إبراز جماليات الصورة، فالصورة بحد ذاتها عنصر جذب له دالالته الت
لى أي مدى هذه األلوان باهته أو دافئة؟  اإليحائية. فرّقة األلوان في الصورة اذا كانت ملونة، وا 

 كلما كانت ألوان الصورة واضحة أكثر وتنبض بالحياة كانت أقرب للمتلّقي واكثر تأثيرًا به.
إذا كانت التقنية هي األساس في البند السابق فإن القواعد (: aestheticism) الجمالية .5

الفنية التي تساعد على صنع اإليحائية هنا; وذلك من خالل مراعاة المصّور الفوتوغرافي 
لقواعد الفن العامة في التكوين والخط والتوازن والتباين وغيرها من القواعد األساسية في الفن، 

ين لديهم محاوالت لتحويل الصور إلى قطع فنية عن طريق اإلشارة إلى لوحات إذ إن المصّور 
 فنية شهيرة. 

عندما يجتمع عدد من الصور المتالحقة لحدث ما، فإن تأثيرها (: syntaxالتركيب ) .6
، وهناك إمكانية لتكوين سلسلة من الصور المتتابعة بحيث تكّون (58)اإليحائي قد يكون أكبر

 أو تصف واقعًا معينًا. ،ساخرة، ناقدة ،نى وتوصل رسالة محّددةسوّية من حيث المع
 

 آليات تحليل الصورة الصحفية: .ط
للصورة لغة كما النص الصحفي أو الخطاب الصحفي أو النص اللساني، وهي تُقرأ وتؤول مثلها، لكن 

ن احتفظْت بشي  ء مشترك معه. تختلف آليات قراءة الصورة وقواعد القراءة وتحليلها، عن قراءة النص، وا 
إن القراءة التأويلية للصورة بوصفها قرينًا ذا لغة وقواعد خاصة، هي مفهومة غدت بداهة في عالم الوسائل 

قطبين ، وتعتمد الصورة في قراءتها على (59))الميديا( المعاصر ضمن المعنى المّتسع الممنوح للنص راهناً 
"، والقطب ؟اتها، يبحث في سؤال "ماذا تقول الصورة: القطب التعييني )الوصفي( لطبيعتها ومكّونأساسيين

قطبي الوظيفة السيميائية  –التضميني )التأويلي(، يبحث في سؤال "كيف تقول الصورة ما تريد؟"، وبهذين القطبين 
يتم تحقيق )شكل مضمون الصورة، ألن تأويل الصورة مثل كل تأويل، يحتاج إلى بناء السياقات المفترضة من  –

يعطى بشكل مباشر، وال يمكن لهذا التأويل أن يتم دون استعادة المعاني األولية للعناصر المكونة خالل ما 
 ، فتكون الصورة دائما بحاجة إلى مؤولين يقرؤونها بشرط عدم الدخول عليها بحكم مسبق.(60)للصورة

الي وفني، وهي فالصورة تمثيل لموضوع حّسي أو معنوي من خالل مكّونات متعّددة ذات بعد إدراكي وجم
 خطاب مرّكب من نمط لغوي وآخر تصويري أيقوني، ويمكن تحليلها عبر مستويات ثالثة:

 المستوى األول، وصفي تمثيلي: .1

                                                           
ن، ص ، سلطنة عما0/7/0444، تاريخ 04، العدد مجلة نزوىعبدالمنعم الحسني: الصورة الصحفية بين الثقافة واإليديولوجيا،  -(58)

 . 022 - 43ص 
 .02(، ص 0221، )700، العدد المدى الثقافيشاكر لعيبي البغدادي: قراءات سيميولوجية في الصورة،  - (59) 
ؤتمر فينادلفيا الدولي الثاني تحت عنوان )دور . مسيميائيات الصورة بين آليات القراءة وفتوحات التأويلعبد الحق بلعابد:  - (60) 

 .0227نيسان  3-2دبية واإلبداعية في الخطاب الثقافي العربي(، عمان، األردن، في النصوص األ الصورة



 

تعرض فيه جملة من المكّونات التمثيلية التي تحّدد نوع الصورة )فوتوغرافية، كاريكاتورية، لوحة فنية، 
تها(، وموضوعها )يمكن أن يكون اجتماعيًا أو ، وفضاءها )عمق الصورة، وخلفي…(صورة إشهارية

اقتصاديًا أو فنيًا..(، ووحداتها اللغوية )النص اللغوي الحاضر إلى جانب الصورة لدعم مدلولها 
 وترسيخه( واأليقونية، وتتعلق األيقونية منها غالبًا بالشخصية واألشياء والديكور.

 المستوى الثاني، تحليلي تواصلي: .2
 ملية التواصلية المتعّلقة بالصورة من ُمرِسل وُمتلقي ورسالة وسياق إرسال.يستحضر أطراف الع

 المستوى الثالث، دللي إيحائي: .3
يكشف ما تحمله الصورة من آفاق للتأويل والقراءة والتعليق والنقد، وما تزخر به من إيحاءات وعالقات 

 ووظائف وقيم ومفاهيم.
 :(61)ى عتبتين اثنتينلتحليل وقراءة صورة ما ل بد من الوقوف عل

تتطلب مالحظة الصورة لتحديد مكوناتها والمعلومات المصاحبة لها انطالقًا من أربعة عتبة تقريرية:  -أوًل 
عناصر، وُتجمع المعطيات التوثيقية ويتم إعداد بطاقة تقنية حول الصورة ترصد المعلومات الخاصة بالصورة 

النص، وأول ما يالقيه المتلّقي، فإما أن يكون متفقًا مع النص ممهدًا له يعدُّ عتبة فالعنوان كالعنوان والمصّور، 
 وجاذبًا للقارئ بانزياحاته ومفارقاته التي يثيرها أو ال.

 وفي العتبة التقريرية:
مثل: )اسم المصّور، عنوان الصورة، نوع الصورة، مقاس وحجم  معطيات خارجية -أ

، موقع المعطيات في المرجع، الصورة، التاريخ، المرجع، مقاس صفحة المرجع
 المصدر األصلي(.

 البطاقة التقنية
 المضمون المحور
 يوضع اسم المصّور المبدع
 ُيذكر العنوان العنوان

 ُيشار إلى مضمونها …(النوع )فوتوغرافيا، كاريكاتير
 يتم ذكر القياس المقاس
 تحديد التاريخ التاريخ

 ت كذا...منشورا …(المرجع )مجلة، جريدة، موسوعة 
 يتم ذكر قياس صفحة المرجع مقاس صفحة المرجع

 أسفل الصورة موقع المعطيات في المرجع
 يتم ذكر المصدر األصلي إن ُوجد المصدر األصلي

                                                           
. والكبير http://taqife.blogspot.comمن: 07/00/0207. استرجع بتاريخ كيفية تحليل صورة -مهارة تحليل صورة-(61)

  http://www.dafatiri.comمن: 07/00/0207دفاتر. استرجع بتاريخ ، منتديات مهارة تحليل صورةالداديسي: 

http://taqife.blogspot.com/


 

 
 ، يتمُّ فيها التركيز على: معطيات داخلية -ب

ماكة، ومن يعني العناصر التي تتكّون منها الصورة، ُيوصف فيه مثاًل اإلطار من حيث السالتشكيل:  .1
مربع...(، كما ُتوصف زاوية الرؤية أي المنطقة التي  -حيث الماّدة التي ُصنع منها، )مستطيل 

ُأخدت أو ُرسمت منها الصورة: هل هي من األعلى أو األسفل أو من األمام مع تحديد داللتها، وعلى 
ظر وبين المصور، وهل مستوى التشكيل أيضًا يمكن التطّرق إلى اللقطة في تحديد المسافة بين المن

هي طويلة تقّدم رؤية عامة أم أنها متوسطة تحتل فيها األجسام فضاء الصورة؟ أم أنها قريبة ترّكز 
 على جزء معين؟ وال ُيغفل في التشكيل الجديد عن األلوان واإلضاءة والظل واأليقونات.

 تحديد مادة اإلطار )زاوية الرؤية(:
 دللتها نوع الرؤية

 الضآلة  علىرؤية من األ
 العلو، الشموخ، العظمة رؤية من األسفل
 الواقعية، اإليحاء بالنقل الطبيعي رؤية من أمام

 وجود مكون في وضع ثانوي دون إهماله رؤية مائلة
 

 اللقطة: .2
 شاملة: بانورامية 
 )متوسطة: )يحتل فيها جسم الفضاء 
 )قريبة: )تركز على جزء من جسم 
 تفصيلية 

 اللقطة:
 مميزاتها ةنوع اللقط

 تقدم رؤية شاملة متعددة العناصر مع تقلص حجمها عامة/ شاملة
 يحتل فيها جسم أو أجسام معينة فضاء الصورة متوسطة

 تركز على جزء من الجسم قريبة أو قريبة جدا
 تركز على جزئية صغيرة من الجسم تفصيلية

 
 عناصر الصورة: .3

  عمودية/أفقية..(الخطوط واألشكال )مربعات دوائر أقواس خطوط 
 )..اللون: الظل اإلضاءة ) طبيعة األلوان مصدر الضوء 



 

 
هي المكّونات التي تحاكي الواقع، مثاًل الرموز الدينية والسياسية كالصوامع والمساجد، فهي األيقونات:  .4

 أيقونات لها دالالت معينة إذا كانت موجودة في الصورة.
 

  عتبة التأويل واإليحاء: -ثانيًا 
 

 يقوم فيها محّلل الصورة بتأويل الصورة وتحديد بعدها الداللي، وهي الداللة الكلية للصورة:عملية 
 داللة ابتدائية: هي داللة الصورة في زمن إنتاجها.
 داللة الحقة: هي داللة الصورة بعد مرور الزمن.

 داللة شخصية: هي الداللة المرتبطة بأهواء وشخصية وانطباعات المحّلل.
هو الكتابة المصاحبة للصورة التي تساعدنا على فهمها، يتم التركيز فيه على عنوان  خطاب اللغوي:ال – ثالثاً 

 الصورة وداللتها. 
  هو الفكرة العامة التي تدور حولها الصورة. الموضوع: –رابعًا 

 تشمل الخالصات واالستنتاجات التي تم التوصل إليها، إضافة للرأي الشخصي من الخاتمة: -خامسًا 
 الصورة.

 
 إجراءات تحليل الصورة ونتائجه: .ي

 لتحليل صورة في الصحافة ل بّد من وصف طبيعتها ومكّوناتها للتعّرف على مدلولتها: 
 طبيعة الصورة: .1



 

نما يراها بعين  الصورة في الصحيفة هي صورة إعالمية وربما تكون تذكارية، ال يشاهدها القارئ بعينيه، وا 
ل وصف ظروف التقاطها، ومحتوياتها من أشخاص وطبيعة وخلفية، وما يظهر في المحّرر أو الناشر، من خال
 مقدمها وبعيدًا في عمقها. 

 مكونات الصورة وتأويلها: .2
 عند التعّرض لمكّونات الصورة، البد من تناول العناصر التالية:

ية أفقية ورأسية إن مسح العين للصورة كما يتخّيلها المتلّقي في اتجاهات خطّ التنظيم المجمل للصورة:  .أ
ودائرية يمّكن التعّرف على النظام الذي تسير عليه تلك الصورة، فهناك مقدمة وخلفية؛ والفاصل 

  وفيها إضاءة وألوان وظالل..بينهما، والخلفية فيها عمق قريب وعمق أقصى، 
ل األشكال ُيعّرف المنظور بأنه تأثير مرئي يعطي المشاهد إحساس بالبعد والحجم، فهو يجعالمنظور:  .ب

واألجسام القريبة تبدو أكبر من تلك األبعد، والصورة الصحفية تعتمد المنظور المركزي أو الفوتوغرافي، 
حيث يظهر الجسم كما تراه العين البشرية، ألن جميع الخطوط في الشكل تظهر وكأنها تمتد نحو 

 نقطة بعيدة جدًا )نقطة التالشي( حيث تتالقى هذه الخطوط عندها.
طار الصورة، وهو أنواع ر: اإلطا .ج اإلطار هو كل تقرير للتناسب أو االنسجام بين الموضوع المقّدم وا 

 كثيرة، فيمكن أن يكون اإلطار عامًا يفسح المجال للمتناقضات، أو إطارًا مجماًل.
الصورة من وضع المصّور؛ فهو من يختار موقعه ليحّدد إطار الموضوع الذي سيلتقطه، زاوية النظر:  .د

من الضروري أن تكون زاوية نظر المصّور هي ذاتها زاوية النظر التي يعتمدها المشاهد وليس 
 )المتلّقي(. 

هي من العناصر المهمة التي يجب أن يوليها قارئ الصورة أو محّللها االهتمام، فمن خالل اإلضاءة:  .ه
 لغروب، لياًل(.اإلضاءة يمكن التعّرف على زمن التقاط الصورة: )فجرًا، ظهرًا، عصرًا، أثناء ا

إّن أول ما يلفت نظر المتلقي للصورة أو محّللها هو مبدآن أساسيان: هارمونية األلوان أو األلوان:  .و
تباينها، فالهارمونية هي انسجام األلوان وتوالد لون من آخر، بينما التباين يأتي بالعكس، حيث يوجد 

 حيث األلوان الحارة الفاتحة. الظل بألوانه الباهتة الغامقة، والموقع القابع تحت الشمس
ويعتمد استخدام األلوان مقابل األبيض واألسود على موضوع الصورة، ذلك أن بعض الصور تحتاج إلى أن 
تكون ملّونة، بينما البعض منها من األفضل أن تكون باألبيض واألسود، فموضوع مثل الفقر مثاًل من الصعب 

الموضوع سيتحّول إلى صورة جمالية والسبب يكمن في جاذبية  تصويره كموضوع مأساوي باأللوان، ألن هذا
الصورة الملونة، بينما معظم صور المناظر الطبيعية تكون زاهية باأللوان ألنها موضوعات غنية باللون، حالها 

 حال موضوعات عروض األزياء والمسرح والعروض الموسيقية االستعراضية.



 

خدم األلوان أو يصّور باألبيض واألسود ما دامت لديه اإلمكانات وعلى المصّور أن يتأّكد ويعرف متى يست
لذلك، كما تبقى رؤية المصّور الفوتوغرافي والرسالة التي يودُّ أن يوصلها إلى من يشاهد أعماله هي الفيصل في 

 .(62)هذا الموضوع بعد تعّرفه بالطبع على مزايا وعيوب األلوان أو األبيض واألسود
 صورة الصحفية وفق فئات التحليل اآلتية:كما يمكن تحليل ال

وتشمل: الموضوعات السياسية، االقتصادية، االجتماعية واإلنسانية، الرياضة  موضوعات الصحفية، .1
والشباب، الثقافية، العلوم والتعليم، التكنولوجيا، العسكرية واألمنية، الشؤون البيئية، الشؤون الدينية، 

 الخدمية، الشؤون السياحية، األسرة والطفل، أخرى.الشؤون الصحية والطبية، القضايا 
ويشمل: مصّور الصحيفة، وكالة األنباء المحلية، وكاالت األنباء العربية،  مصدر الصورة الصحفية، .2

 .حددوكاالت األنباء العالمية، الصحف العربية، الصحف األجنبية، شبكة اإلنترنت، غير م
. أو أول وتتضمن: الصفحة األولى، الداخلية، األخيرة ،موضوع أو الوسيلة اإلعالميةالموقع من ال .3

 .الموضوع أو وسطه أو نهايته أو أول النشرة أو في نهايتها
 وتشمل:  الموقع من الصفحة،وفي حالة اإلعالم المطبوع نجد  .4

 
 .أعلى الصفحة: هي الصورة التي تنشر من أعلى الصفحة حتى خط الطي 
  من خط الطي حتى نهايتها.أسفل الصفحة: هي الصورة التي تنشر 

 وتشمل:  أنواع الصورة الصحفية، .5
 .الشخصية: هي الصور التي تتضمن شخصًا أو أشخاصًا فقط 
 .موضوعية: تتضمن أحداثًا ونشاطات وموضوعات، وأخرى 

 وتشمل: عرض الصورة منفردة، مرافقة لمادة تحريرية. طبيعة عرض الصورة، .6
 رح.ويتضمن: شرح للصورة، دون ش شرح الصورة، .7
 ويشمل: ذكرًا، أنثى، مختلطًا، أخرى. ،كادرجنس ال .9
 وتشمل: محلية، عربية، دولية، مختلطًا. الهوية الجغرافية، .2

 ويشمل:  حجم الصورة الصحفية، .11
 .صغيرة: هي الصورة التي تمتد على عمود واحد أو عمودين 
 .متوسطة: هي التي ُتعرض على أكثر من عمودين وأقل من خمسة أعمدة 
 الصورة التي تمتد على خمسة أعمدة أو أكثر. كبيرة: هي 

 ويشمل: ملونة، غير ملونة. اللون في الصورة، .11
 وتشمل: قيمًا إيجابية، سلبية، مختلطة، دون قيم. القيم التي تحملها الصورة، .12

                                                           
  .41عبد المنعم الحسني. مرجع سابق، ص -(62)



 

إن نتائج تحليل الصورة الصحفية في صحيفة ما، تبّين أن هناك إجراءات يجب اتخاذها إليالء اهتمام أكبر 
 ، ويمكن أن تتمثل هذه اإلجراءات باآلتي: ةورة الصحفيبالص

على الصور، مع التأكيد على أهمية وسائل اإلعالمية التنويع في المصادر التي تحصل منها ال .1
 .وسيلةالمصادر الخاصة بكل 

يمثل اعتداء على وسيلة عدم نشر صور مجهولة المصدر، ألن وجود مثل هذه الصور في أية  .2
 ويؤشر على وجود خلل في الجوانب المهنية لديها.الملكية الفكرية 

زيادة االهتمام بالصور الموضوعية، ألنها تحظى باهتمام القّراء أكثر من غيرها، مع إيالء الصور  .3
 الشخصية األهمية التي تستحقها.

الحرص على نشر الصور الصحفية مع الشرح والتعليق عليها، ألن استمرار عرض نسبة من الصور،  .4
 أو تعليق، يشّكل عالمة سلبية على الصحيفة، البد من تجاوزها. دون شرح

التوسع في استخدام الصور الملونة، ألنها تعمل على توضيح تفاصيل الصورة أكثر من الصور غير  .5
 الملونة، وتكسب الصفحات جمااًل إخراجيًا، وتزيد من إقبال قّراء الصحيفة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :ةصالخال
صورة، حيث تمأل الصور الصحف والمجالت والكتب والمالبس ولوحات بما أن العالم اليوم يعيش عصر ال

اإلعالنات وشاشات التلفزة، والحواسيب والشابكة، والهواتف الجوالة، بشكل لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية، 
 األمر الذي يشير إلى الهيمنة والحضور الطاغي للصورة، في حياة اإلنسان.

ظية وحوارية تارة، ومرئية بصرية تارة أخرى، وتحظى بأهمية كبرى في نقل والصورة ذات طبيعة لغوية ولف
يجازًا، وتكثيفه في عدد قليل من الوحدات البصرية، عبر أنواع عّدة  العالم الموضوعي، بشكل كلي، اختصارًا وا 

 ربوية، وصحفية(.)تشكيلية، أيقونية، مسرحية، سينمائية، كاريكاتورية، إشهارية، بالغية، التوجيهية، الرقمية، ت
مفهومها، وأهميتها، وتاريخ تطّورها، كما تناولت وظائفها )اإلخبارية، و تناولت هذه الوحدة التعليمية الصورة 

والسيكولوجية، والترفيهية والجمالية..(، وأهدافها، وشرحت أنواع الصورة الصحفية واستخداماتها: )من حيث 
حليل الصورة الصحفية لغاية استخراج المعنى أو الرسالة المراد وتوّسعت في شرح كيفية ت المضمون، والشكل(،

جراءاته، وفئات تحليلها، إضافة إلى نتائج هذا  إيصالها، والعناصر األساسية لتحليلها، وآليات تحليلها ومستوياته وا 
 التحليل، واإلجراءات الواجب اتخاذها إليالء اهتمام أكبر بالصورة الصحفية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 لتمارينا
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:

 تتمّيز بطابعها المهني/التقني، الفني والجمالي، الرمزي والداللي، اإليديولوجي والمْقَصدي:  .1
A. الصورة الفوتوغرافية. 
B. صورة األيقونة. 
C. الصورة التشكيلية.  
D. الصورة اإلشهارية. 
 

 الصورة الفوتوغرافية. –A اإلجابة الصحيحة: 
 

   ل اآلتية ال عالقة له بالصورة الرقمية:أي من األشكا .2
A. الصورة اإلعالمية. 
B. صور الواقع االفتراضي. 
C. صور المحاكاة. 
D. الصورة المشهدية. 
 

 الصورة المشهدية. – Dاإلجابة الصحيحة: 
 

 تستمد الصورة الصحفية تأثيرها في الصحافة المقروءة: – 3 .3
A. بفضل عناصرها. 
B. اربوصفها عالمة مباشرة تنقل معلومات وأخب. 
C. كونها توثق أحداثًا ومواقف. 
D.  ًالثالثة معا. 

 الثالثة معًا. – Dاإلجابة الصحيحة: 
 

 تصّنف الصورة الصحفية ضمن:  .4
A. فنون التحرير الصحفي. 
B. الفنون غير التحريرية للصحافة. 
C. فنون الصياغة اللغوية. 



 

D. b وc  ًمعا. 
 الفنون غير التحريرية للصحافة. – Bاإلجابة الصحيحة: 

 
 بالصورة الصحفية: بدأ االهتمام .5

A. 1561 م. 
B. 1723 م. 
C. 1941 م. 
D. 1956 م. 

 .م C – 1941اإلجابة الصحيحة: 
 

 

 أول مصّور صحفي التقط صورة فوتوغرافية في العالم هو:  – 6 .6
A. "األمريكي "جون و. دارير. 
B. "البريطاني "روجر فنتون. 
C. "األمريكي "جورج ايستمان. 
D. "األلماني "أوسكار بارناك. 

 األمريكي "جون و. دارير". – Aاإلجابة الصحيحة: 
 
 ُتصّنف الصور الصحفية من حيث المضمون إلى: .7

A. صورة خبرية. 
B. صورة التحقيق الصحفي. 
C. الصورة الكبيرة. 
D. a  وb  ًمعا. 

 معًا. bو  D – aاإلجابة الصحيحة: 
 
 الباحث والناقد الفرنسي "روالن بارث":  عناصر تحليل الصورة الصحفية في سياقها وفق ما حّدده من .9

A. لتركيب والتأثيرات الخادعةا. 
B. قيمة الصورة وقطعها. 
C. وضعية الصورة وجماليتها. 



 

D.  (a و (c  ًمعا. 
 معًا. c) و D –  (aاإلجابة الصحيحة: 

 
 أجب عن األسئلة التالية:

لتحليل وقراءة صورة ال بد من الوقوف على عتبتين اثنتين هما العتبة التقريرية وعتبة التأويل واإليحاء،  .2
 تحدث عنهما؟

 يمكن تحليل الصورة عبر مستويات ثالثة: أشرحها؟  .11
من نتائج تحليل الصورة الصحفية في صحيفة ما، تبّين أن هناك إجراءات يجب اتخاذها إليالء  .11

 اهتمام أكبر بالصورة الصحفية، عدد ثالثة منها؟
 اشرح بنود تحليل الصورة الصحفية وفق فئات التحليل؟ .12
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